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UCHWAIA NR VII/98/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭDąbie-”lawaｬ w Szczecinie. 

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; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 
zm. 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); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą VII/170/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie-”lawaｬ w Szcze-
cinie ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala 
się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie-”lawaｬ w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni ok. 153,446 ha, z granicami o nastę”ującym ”rzebiegu: 

1) od ”óJnocy - Jezioro Śąbie, ciek CheJszcząca; 
2) od wschodu - zes”óJ ogrodów dziaJkowych (ROŚ ｭNad Jezioremｬ); 
3) od ”oJudnia - zaplecza zabudowy mieszkaniowej przy ul. Szybowcowej, ul. PrzyjacióJ, ul. vaglowej 

i ul. Masztowej, tereny ”oJowone na ”oJudnie od ul. PokJadowej, ul. E. Gierczak i ul. Przestrzennej, 
oraz przebieg ul. Przestrzennej na odcinku od ”roj. skrzywowania z ul. Lotniczą do zabudowy ”rzy 
ul. Przestrzennej 61; 

4) od zachodu - posesja zabudowy mieszkaniowej przy ul. Przestrzennej 61 i tereny ”rzybrzewne na jej 
zapleczu. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la źaJącznik nr 1 do Miejscowego planu zagospodarowania 
”rzestrzennego ｭŚąbie-”lawaｬ w Szczecinie w skali 1:1000, skJadający się z arkuszy nr 1, nr 2 i nr 3, 
zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.D.3001.KS,ZP pow. 0,2689 ha; 

2) D.D.3002.U,UT pow. 0,2395 ha; 

3) D.D.3003.U,UT pow. 0,4366 ha; 

4) D.D.3004.KP pow. 0,0394 ha; 

5) D.D.3005.ZN pow. 28,4745 ha; 

6) D.D.3006.KPS pow. 0,0053 ha; 

7) D.D.3007.UT,MW pow. 1,0712 ha; 

8) D.D.3008.MW,U,ZP pow. 1,0529 ha; 

9) D.D.3009.MW,U pow. 1,6851 ha; 

10) D.D.3010.U,MW pow. 1,5854 ha; 

11) D.D.3011.MW,U,ZP pow. 2,0049 ha; 

12) D.D.3012.KPS pow. 0,0064 ha; 

13) D.D.3013.KPS pow. 0,0059 ha; 

14) D.D.3014.U,MW,ZP pow. 1,8518 ha; 

15) D.D.3015.MW,U pow. 0,8590 ha; 

16) D.D.3016.MN,U pow. 0,2428 ha; 

17) D.D.3017.U,MN,ZP pow. 2,4687 ha; 

18) D.D.3018.MN,U pow. 0,8671 ha; 

19) D.D.3019.KPR,ZP pow. 0,6140 ha; 

20) D.D.3020.U,ZP pow. 1,0019 ha; 

21) D.D.3021.ZP pow. 3,8826 ha; 

22) D.D.3022.US,ZP pow. 3,0848 ha; 

23) D.D.3023.US pow. 1,9150 ha; 

24) D.D.3024.UT,MW pow. 2,4900 ha; 
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25) D.D.3025.U,ZP pow. 0,7963 ha; 

26) D.D.3026.KS,ZP pow. 0,2184 ha; 

27) D.D.3027.MN,U pow. 0,2773 ha; 

28) D.D.3028.MW,UT pow. 1,1541 ha; 

29) D.D.3029.UT,WS pow. 0,8031 ha; 

30) D.D.3030.MW,UT,WS pow. 3,2539 ha; 

31) D.D.3031.MW,UT,WS pow. 4,2016 ha; 

32) D.D.3032.KS,ZP pow. 0,1603 ha; 

33) D.D.3033.ZN pow. 1,5119 ha; 

34) D.D.3034.U,MN,ZP pow. 3,8284 ha; 

35) D.D.3035.UT,MN pow. 4,3024 ha; 

36) D.D.3036.KPS,E pow. 0,0207 ha; 

37) D.D.3037.WS,ZN pow. 0,9072 ha; 

38) D.D.3038.WS,ZN pow. 2,7225 ha; 

39) D.D.3039.WS,UT,ZN pow. 0,6253 ha; 

40) D.D.3040.WS,UT,ZN pow. 62,4514 ha; 

41) D.D.3041.KD.Z pow. 5,1675 ha; 

42) D.D.3042.KD.L pow. 1,0739 ha; 

43) D.D.3043.KD.L pow. 0,4594 ha; 

44) D.D.3044.KD.L pow. 0,9166 ha; 

45) D.D.3045.KD.D pow. 0,2790 ha; 

46) D.D.3046.KD.D pow. 0,2326 ha; 

47) D.D.3047.KD.D pow. 0,5916 ha; 

48) D.D.3048.KD.D pow. 0,5249 ha; 

49) D.D.3049.KD.D pow. 0,2091 ha; 

50) D.D.3050.KD.D pow. 0,1694 ha; 

51) D.D.3051.KD.D pow. 0,0640 ha; 

52) D.D.3052.KDW pow. 0,0981 ha; 

53) D.D.3053.KDW pow. 0,0242 ha; 

54) D.D.3054.KS,ZP pow. 0,2468 ha. 

 

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny zabudowy usJugowej, w tym usJugi ogólnomiejskie w zakresie 
sportu, rekreacji i turystyki wodnej - takwe z dopuszczeniem lokali mieszkalnych, oraz ”rzystaL rybacka, 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usJugami, tereny zieleni urządzonej 
z do”uszczeniem usJug, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni objętej formami ochrony ”rawnej, wody 
`ródlądowe - w tym tereny komunikacji wodnej, turystyki wodnej i ”ostoju jednostek ”Jywających, ukJad 
komunikacyjny oraz obiekty i sieci infrastruktury technicznej. Regulacje ”lanu obejmują ”eJną ”roblematy-
kę oznaczoną w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie-”lawaｬ w Szczecinie 
w skali 1:1000 stanowi źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego miasta Szczecina 
w skali 1:30000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 
źaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz o zasadach ich finansowania stanowi źaJącznik nr 3, 
będący integralną czę`cią uchwaJy. 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi źaJącznik nr 4, będący in-
tegralną czę`cią uchwaJy. 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, stanowiące ”odstawowe jednostki struk-
turalne, dla których ustala się ”rzeznaczenie oraz równe zasady zabudowy i zagos”odarowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku oraz w tek`cie ”lanu w s”osób nastę”ujący: 

1) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy miasta Prawobrzewe - D. 
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2) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu administracyjnym: D (osiedle Dąbie), 
3) liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu: 1, 
4) liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w ”lanie: 001, 002, ｱ 049; 
5) symbole ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 

a) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem w”rowadzenia usJug, 
b) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem w”rowadzenia usJug, 
c) MW,U,ZP - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami oraz zieleni urządzonej, 
d) MW,UT - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami turystyki, 
e) MW,UT,WS - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami turystyki oraz wody `ród-

lądowe, 
f) U,MN,ZP - teren zabudowy usJugowej z dopuszczeniem wprowadzenia lokalu mieszkalnego, oraz 

zieleni urządzonej, 
g) U,MW - teren zabudowy usJugowej z dopuszczeniem wprowadzenia lokali mieszkalnych, 
h) U,MW,ZP - teren zabudowy usJugowej z do”uszczeniem lokali mieszkalnych, oraz zieleni urządzonej, 
i) U,UT - teren zabudowy usJugowej lub rekreacji i turystyki wodnej, 
j) U,ZP - teren zabudowy usJugowej i zieleni urządzonej, 
k) UT,MN - teren zabudowy usJug turystyki, usJug hotelowych i pensjonatowych, z dopuszczeniem 

wprowadzenia lokalu mieszkalnego, 
l) UT,MW - teren zabudowy usJug turystyki, usJug hotelowych i pensjonatowych, z dopuszczeniem 

wprowadzenia lokali mieszkalnych, 
m) UT,WS - teren zabudowy usJug turystyki wodnej, usJug hotelowych i pensjonatowych, z dopusz-

czeniem w”rowadzenia lokali mieszkalnych, oraz wody `ródlądowe, 
n) US - teren usJug s”ortu i rekreacji, 
o) US,ZP - teren sportu, rekreacji i zieleni urządzonej, 
p) KS,ZP - teren ”arkingu dla samochodów osobowych i zieleni urządzonej, 
q) KPS - teren ”rze”om”owni `cieków sanitarnych, 
r) KPS,E - teren ”rze”om”owni `cieków sanitarnych i stacji transformatorowej, 
s) ZP - teren zieleni urządzonej, 
t) ZN - teren zieleni naturalnej objętej ochroną ”rawną, 
u) WS,ZN - wody `ródlądowe i teren zieleni objętej ochroną ”rawną, 
v) WS,UT,ZN - wody `ródlądowe, akwen turystyki wodnej i teren zieleni naturalnej objętej ochroną 

prawną, 
w) KP - teren ciągu ”ieszego, 
x) KPR,ZP - teren ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej z zielenią urządzoną, 
y) KD.Z - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza, 
z) KD.L - teren drogi publicznej - ulica lokalna, 
za) KD.D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa, 
zb) KDW - teren drogi wewnętrznej. 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym. Ustalenia ogólne obo-
wiązują na caJym obszarze ”lanu. Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

4. Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia funkcjonalne; 
2) ustalenia ekologiczne; 
3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu; 
4) ustalenia zasad parcelacji; 
5) ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej; 
6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej. 

5. PeJny tekst ustaleL dla oznaczonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe dla 
terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar. 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) apartament mieszkaniowy - samodzielny lokal mieszkalny przeznaczony na sezonowy wypoczynek 
(wakacyjny, weekendowy) lub jako dodatkowy lokal mieszkalny, wyrówniający się szczególną atrak-
cyjno`cią ”oJowenia w sąsiedztwie koncentracji ruchu turystycznego i usJug wykorzystujących walory 
lokalizacji (jak np. rekreacja, sport, turystyka) - bez konieczno`ci zachowania standardów dostę”u do 
usJug ”odstawowych wymaganych w terenach mieszkaniowych; a”artament mieszkaniowy mowe być 
wbudowany (takwe dobudowany, nadbudowany) w obiekt usJugowy albo mowe stanowić czę`ć a”ar-
tamentowej zabudowy mieszkaniowej; 
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2) apartamentowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - budynek sku”iający a”artamenty mieszka-
niowe oraz s”ecyficzne usJugi wykorzystujące walory lokalizacji lub zes”óJ takich budynków wkom-
ponowany w krajobraz, wyrówniający się atrakcyjno`cią ”oJowenia (n”. nad wodą) w sąsiedztwie kon-
centracji usJug rekreacji, s”ortu i turystyki; a”artamentowa zabudowa mieszkaniowa uzu”eJnia i wy-
korzystuje istniejącą w sąsiedztwie infrastrukturę usJugową: hotelową i rekreacyjną, ”rzy czym nie 
musi ”osiadać dostę”u do ”odstawowych elementów infrastruktury s”oJecznej; a”artamentowa za-
budowa mieszkaniowa nie tworzy terenów mieszkaniowych w rozumieniu ”rze”isów ”rawa; 

3) bogaty program zieleni - zrównicowana gatunkowo zieleL wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 
wy”eJniająca wszystkie mowliwe ”owierzchnie terenu (n”. w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 
takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”. zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, zieleL 
w donicach); 

4) dach stromy - równe formy dachów o co najmniej dwóch ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem 
co najmniej 25°; za formę dachu stromego uznaje się takwe dach mansardowy, ko”uJowy lub koleb-
kowy, w którym cięciwa Juku Jącząca najniwszy ”unkt z najwywszym nachylona jest do ”oziomu ”od 
kątem co najmniej 35°; 

5) dominanta przestrzenna - obiekt lub gru”a obiektów (niekoniecznie budowlanych) wyrówniających się 
w krajobrazie formą lub gabarytem, o wyraunych walorach kom”ozycyjnych, kulturowych lub ”rzy-
rodniczych; 

6) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych - w przypadku zabudowy kubaturowej 
oznacza wysoko`ć budynku wraz z urządzeniami na dachu (n”. kominy, wywietrzniki, reklamy, ante-
ny itp.), w ”rzy”adku innych wolno stojących obiektów budowlanych oznacza wysoko`ć najwywsze-
go ”unktu obiektu mierzoną od ”oziomu terenu; 

7) dostę” ogólny - dostę” do terenu (obiektu) nie limitowany wadnymi ograniczeniami ”odmiotowymi (po-
wszechny) ani przedmiotowymi, w szczególno`ci ogrodzeniami, biletami wstę”u, czasem dostę”u, it”.; 

8) dostę” ”ubliczny - dostę” do terenu (obiektu) limitowany tylko ograniczeniami ”rzedmiotowymi tj. 
wymagający s”eJnienia okre`lonych warunków o charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. 
dostę” tylko w ustalonych godzinach, bilety wstę”u; 

9) gatunki nie”owądane ro`lin - eks”ansywne gatunki ro`lin wy”ierające rodzimą florę, które nie mogą 
być stosowane w nasadzeniach na terenach zieleni publicznej, w lasach oraz na terenach zachowują-
cych ciągJo`ć ”rzestrzenną z lasami; do nie”owądanych gatunków ro`lin w granicach niniejszego pla-
nu zalicza się inwazyjne gatunki drzew, krzewów i bylin, w szczególno`ci: klon jesionolistny, robinia 
grochodrzew, rdestowiec sachaliLski i ja”oLski oraz niecier”ek gruczoJowaty i ”rzylądkowy; 

10) harmonijna sylweta (widok, panorama, pierzeja) - ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiek-
tów naturalnych (”rzede wszystkim uksztaJtowanie ”owierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych 
do siebie ”od względem estetycznym; 

11) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-
wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJania; najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 
i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, szafy 
i sJu”ki telekomunikacyjne, anteny radiokomunikacyjne wraz z konstrukcją ws”orczą oraz inne urzą-
dzenia telekomunikacyjne (w tym: radiowe, optyczne i elektryczne - ”eJniące funkcje komutacyjne, 
”rzekierowujące, umowliwiające nadawanie, odbiór lub transmisję sygnaJów); 

12) kompozycja obiektu - ukJad eks”onowanych elewacji oraz dachu i zwieLczenia budowli z rozmiesz-
czeniem, wielko`cią i ”ro”orcjami otworów, elementami ”rogramu architektoniczno-estetycznego (de-
tale, faktury materiaJów, zasada kolorystyki it”.), stolarką, urządzeniami Jączącymi obiekt z otaczają-
cym terenem, towarzyszącymi obiektami ”omocniczymi ws”ierającymi kom”ozycyjnie obiekt gJówny; 

13) kom”ozycja zes”oJu zabudowy - ukJad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-
dowy, wysoko`ci zabudowy, ksztaJtu dachów i zwieLczenia budynków, wtórnej ”arcelacji wJasno-
`ciowego, nawierzchni utwardzonych; 

14) kom”ozycja zes”oJu zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-
Jych i gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”. zaJowenia ”omnikowe, baseny i stawy, 
obiekty kubaturowe); 

15) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 
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16) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie 
z zastosowaniem na elewacjach ”rzylegJych do ”rzestrzeni ”ublicznych trwaJych materiaJów elewa-
cyjnych o wysokiej jako`ci (w strefach ochrony konserwatorskiej oznacza to gJównie materiaJy wJa-
`ciwe dla tradycyjnych technologii rzemie`lniczych); 

17) obiekt w gminnej ewidencji zabytków - obiekt o walorach zabytkowych ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków; obowiązują zasady ochrony oznaczone w ustaleniach planu; 

18) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica gJównej bryJy budynku; 
19) obsJuga firm i klientów - usJugi z zakresu związanego z ”rowadzeniem: usJug `wiadczonych w wyko-

nywaniu wolnych zawodów, szkoleL i nauczania, dziaJalno`ci ”rawniczej, ”rojektowej, rachunkowo-
`ci, księgowo`ci, doradztwa, ”o`rednictwa, dostarczania informacji, s”orządzania o”racowaL i tJu-
maczeL, obsJugi nieruchomo`ci` it”., usJug rzeczowych n”.: urządzanie wystaw, ”akowanie it”., 
usJug zdrowia n”.: gabinety lekarskie, ”o”rawy kondycji fizycznej, a takwe innych drobnych usJug n”.: 
salony fryzjerskie, kosmetyczne, ”ralnia, szewc, fotografowanie, ”oligrafia, wy”owyczanie i naprawa 
s”rzętu biurowego, domowego it”., oraz związane z obsJugą turystyki n”.: wy”owyczalnia s”rzętu tu-
rystycznego, dziaJalno`ć biur ”odrówy, agencji i informacji turystycznej itp.; 

20) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skraj-
nego obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę ob-
rys parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych al-
bo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; do ”o-
wierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich elementów 
budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cofnięte) 
i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zi-
mowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz ”owierzchnię obiek-
tów ”omocniczych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany it”.; do ”owierzchni zabu-
dowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oniwej ”oziomu terenu 
oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy oknach ”iwnicznych, 
osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe nadwieszonych czę`ci budynku 
”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

21) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”ozycji na”isów i znaków gra-
ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym; 
reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o ”owierzchni do 0,3 m²; 

22) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; re-
klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu; 

23) strefa brzegowa - ”as lądu i wody bez”o`rednio ”rzylegające do siebie, zabudowany lub pozbawiony 
zabudowy kubaturowej, o szeroko`ci od kilku do kilkudziesięciu metrów w zalewno`ci od rzędnej ”o-
Jowenia lądu, gdzie toczą się ”rocesy ”rzyrodnicze s”ecyficzne dla tego `rodowiska lub ulegJy one za-
koLczeniu/”rzerwaniu w efekcie dotychczasowej dziaJalno`ci czJowieka; mowe ona być miejscem 
okresowych zalewów i ”odto”ieL, mowe być objęta granicami obszaru NATURA 2000 lub bez”o`red-
nio z nim sąsiadować; 

24) studnia awaryjna - studnia ”ubliczna, zakJadowa lub wyznaczona studnia ”rywatna za”ewniająca 
zaopatrywanie w wodę ludno`ci w warunkach s”ecjalnych, tj. wystą”ienia skawenia, klęsk wywioJo-
wych lub wojny; 

25) System Zieleni Miejskiej - ciągJa struktura ”rzestrzenna wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równorodne 
tereny zielone (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie z od-
”owiednimi terenami ”ozamiejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionych; 
SZM jest obszarem chronionym w planie poprzez specjalne rygory wskazane w ustaleniach planu; 

26) `ciewka rowerowa - wydzielony w jezdni lub ”oza jezdnią ”as ”rzeznaczony dla ruchu rowerowego; 
`ciewką rowerową w rozumieniu ”lanu jest równiew ciąg ”ieszo rowerowy; 

27) warto`ciowy drzewostan - ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni minimum 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza lasami i parkami 

oraz z wyjątkiem zadrzewieL tworzonych ”rzez gatunki nie”owądane), 
b) drzewa i krzewy gatunków ”rawnie chronionych lub stanowiące ”omniki ”rzyrody, aleje i parki 

zabytkowe, 
c) drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: 

- ”owywej 200 cm: kasztanowiec, topola, wierzba, 
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- ”owywej 100 cm: brzoza, buk, daglezja, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego), grab, jesion, 
klon (z wyjątkiem klonu jesionolistnego), li”a, modrzew, olsza, sosna `wierk, 

- ”owywej 50 cm: cy”rysik, gJóg, jarząb, leszczyna, wiąz, wywotnik, 
d) ”onad ”ięcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z wyjątkiem: 

- gatunków nie”owądanych i inwazyjnych, 
- gatunków wymienionych w bazie ｭGatunki obce. Polska baza danychｬ Instytutu Ochrony 

_rodowiska PAN, 
- ”os”olitych gatunków: berberysów, buksz”anu, cy”rysików, daglezji, forsycji, ja`minowców, 

kasztanowca, kolcowoju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrzewów, sumaków, `wierków, 
tawuJ i tawuJowca, to”oli, winobluszczy, wylistek i wywotników, 

e) drzewa dziu”laste nie stanowiące zagrowenia dla bez”ieczeLstwa ludzi i mienia; 
28) zamknięcie kom”ozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

(gru”ą obiektów), uksztaJtowaniem ”owierzchni terenu lub zielenią wysoką, ”osiadające walory kom-
pozycyjne i estetyczne; 

29) zieleL izolacyjna - ”as zwartej zieleni wielo”iętrowej o szeroko`ci dostosowanej do oznaczonej sytu-
acji przestrzennej (minimum 12,0 m), zJowony z gatunków od”ornych na zanieczyszczenia (w tym zi-
mozielonych), oddzielający funkcjonalnie i o”tycznie obiekty uciąwliwe od terenów sąsiednich; 

30) zorganizowana zieleL ”ubliczna - zieleL urządzona wy”eJniająca ”rzestrzenie o dostę”no`ci publicznej, 
w szczególno`ci tworząca ”arki, skwery, zieleLce, aleje, a takwe stanowiąca elementy kom”ozycji 
ciągów ulicznych i ”laców n”. sz”alery drzew, wywo”Joty, rabaty kwiatowe it”. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) w terenach elementarnych: D.D.3024.UT,MW, D.D.3028.MW,UT, D.D.3029.UT,WS, 
D.D.3030.MW,UT,WS, D.D.3031.MW,UT,WS, D.D.3034.U,MN,ZP oraz w ”oJudniowo-wschodniej 
czę`ci terenu Ś.Ś.3040.WS,UT,źN ustala się lokalizację ”ortu dla jednostek ”Jywających (”ortu jach-
towego), obejmującego: 
a) staJe bazowanie morskich i `ródlądowych jednostek waglowych oraz waglowo-motorowych, 
b) ”rzystanie: ”rzystaL go`cinna kilkudniowego ”ostoju, ”rzystaL ”ostoju krótkoterminowego na ”o-

trzeby s”ecjalistycznych usJug wykorzystujących dostę” do akwenu weglownego, ”rzystanek 
komunikacyjny weglugi `ródlądowej, 

c) administrację ”ortową, 
d) ”rzy nabrzewu ”ortu jachtowego ”oza obszarem NATURA 2000, maksymalnie dwie stacje ”aliw 

dla jednostek ”Jywających; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m²; 
3) zakazuje się lokalizacji wydzielonych ”arkingów dla samochodów cięwarowych; 
4) zakazuje się lokalizacji stacji ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów samochodowych i motoro-

wych jednostek ”Jywających; ustalenie nie dotyczy lokalizacji stacji ”aliw dla jednostek ”Jywających 
w granicach terenów elementarnych: Ś.Ś.3030.MW,UT,WS i D.D.3031.MW,UT,WS; 

5) na wodach Jez. Śąbie w terenach elementarnych: D.D.3039.WS,UT,ZN i D.D.3040.WS,UT,ZN, 
umowliwia się wykonywanie dziaJalno`ci gos”odarczej z zakresu ryboJówstwa, z dopuszczeniem loka-
lizacji w terenie elementarnym Ś.Ś.3002.U,UT staJej ”rzystani rybackiej z zapleczem socjalnym 
i s”rzętowym oraz usJugami towarzyszącymi (w tym handel rybami) - w oparciu o istniejący kanaJ 
wodny (Jącznie z terenem ”oJowonym na zachód od kanaJu ”oza granicami ”lanu); do”uszcza się cu-
mowanie jednostek rybackich do nabrzewa oraz realizację elementów ”rzystani rybackiej wraz z orga-
nizacją czasowego targu rybnego w terenach elementarnych: D.D.3010.U,MW i D.D.3014.U,MW,ZP, 
z zastrzeweniem ust. 2 pkt 4; 

6) na terenach zabudowy mieszkaniowej z do”uszczeniem usJug (MW,U, MW,U,źP, MW,UT, MW,UT,WS), 
oraz na terenach usJugowych (U,UT, UT,WS, U,źP) i usJugowo-mieszkaniowych (U,MW, U,MN,ZP, 
U,MW,ZP, UT,MN, UT,MW i UT,MW,WS), gdzie ustalenia szczegóJowe do”uszczają lokalizację obiek-
tów usJug turystyki, ogranicza się liczbę uwytkowników hoteli lub ”ensjonatów do 100 osób w kaw-
dym z obiektów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji ”owinny zamykać się w granicach dziaJki 
budowlanej; 
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2) tereny elementarne: Ś.Ś.3003.U,UT (”óJnocno wschodnia czę`ć), Ś.Ś.3005.źN (z wyJączeniem skrajnych 
fragmentów ”rzylegających do terenów zainwestowania miejskiego), D.D.3004.KP, D.D.3017.U,MW,ZP 
(”oJudniowo zachodnia czę`ć), Ś.Ś.3019.KPR,źP (z wyJączeniem czę`ci `rodkowej), Ś.Ś.3020.U,źP 
(z wyJączeniem fragmentu na za”leczu terenów zabudowy jednorodzinnej przy ul. PokJadowej), 
D.D.3021.ZP, D.D.3022.US,ZP, D.D.3023.US, D.D.3024.UT,MW, D.D.3025.U,ZP, D.D.3029.UT,WS 
(”óJnocna czę`ć - wej`cie do basenu ”ortowego), Ś.Ś.3033.źN (”oJudniowa czę`ć), Ś.Ś.3034.U,MN,źP 
(z wyJączeniem skrajnego ”oJudniowego fragmentu), Ś.Ś.3037.WS,źN, Ś.Ś.3038.WS,źN (”óJnocna 
czę`ć), Ś.D.3039.WS,UT,ZN, D.D.3040.WS,UT,ZN i Ś.Ś.3042.KŚ.L (”óJnocna czę`ć ul. Jeziornej), 
”oJowone są w granicach obszaru s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭŚolina Śolnej Odryｬ PLB 
320003; przy zabudowie i zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje nakaz minimalizacji nega-
tywnego w”Jywu na wJa`ciwy stan gatunków ”taków i ich siedlisk, dla których ochrony zostaJ wy-
znaczony obszar Natura 2000; 

3) ”lanowane ”rzedsięwzięcia realizuje się ”o ”rze”rowadzonym ”ostę”owaniu w sprawie oceny oddzia-
Jywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko i na obszar Natura 2000, o ile wymagają tego ”rze”isy od-
rębne; 

4) zakazuje się lokalizacji inwestycji znacząco oddziaJywujących na gatunki i siedliska zwierząt objęte 
”rawną ochroną ”rzyrody; 

5) rygory chroniące walory ”rzyrodnicze takie jak: równorodno`ć biologiczna, chronione siedliska ”rzy-
rodnicze, chronione gatunki ro`lin i zwierząt oraz ich siedliska, w”rowadza się ”o”rzez ustalenia 
szczegóJowe sformuJowane dla ”oszczególnych terenów elementarnych; 

6) w strefie brzegowej Jez. Śąbie, rz. PJoni oraz cieku CheJszcząca (w tym w obszarze specjalnej ochro-
ny ”taków NATURA 2000) nasadzenia zieleni oraz jej urządzenie muszą nawiązywać do s”ecyfiki 
siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk i siedlisk chronionych gatunków ro`lin i zwierząt wystę”ują-
cych w tej strefie i objętych ochroną ”rawną; 

7) w wyznaczonym na rysunku ”lanu obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi: 
a) w strefach brzegowych: Jez. Śąbie, rz. PJoni oraz cieku CheJszcząca, tj. ”omiędzy brzegiem 

a zasięgiem zabudowy od strony akwenu (wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy) 
albo najbliwszą granicą terenu elementarnego komunikacji drogowej lub ”ieszej i rowerowej - 
w ”rzy”adku zakazu zabudowy kubaturowej na terenie ”rzylegJym do akwenu, zabrania się 
wznoszenia budowli oraz zmian uksztaJtowania terenu ograniczających ”rze”Jyw wód ”owodzio-
wych oraz zabrania się sadzenia drzew i krzewów, z wyjątkiem ro`linno`ci stanowiącej element 
zabudowy biologicznej krawędzi brzegu lub sJuwącej do umacniania brzegu; ustalenie nie dotyczy 
realizacji umocnieL brzegowych i związanego z nimi ”odwywszenia terenu; 

b) na ”ozostaJej czę`ci obszaru, w nowej zabudowie o charakterze staJym nakazuje się ”odwywsze-
nie poziomu terenu i wyniesienie ”osadzki ”arteru budynków na ”oziom co najmniej 1,65 m 
n.p.m. (”onad ”oziom wód ”owodziowych) za wyjątkiem obiektów sJuwących do ”ostoju i maga-
zynowania s”rzętu ”Jywającego oraz jednostek ”Jywających, a takwe ”rojektowanie konstrukcji 
obiektów w s”osób za”ewniający im stateczno`ć w przypadku powodzi oraz stosowanie materia-
Jów budowlanych o zwiększonej od”orno`ci na kontakt z wodą; 

8) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu o cechach wymienionych w § 5 pkt 27 lit. b, c i d 
oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni, 
z wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, wycinki drzew gatunków nie”owądanych, nie-
zbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową ulic ustalonych w ”lanie, niezbędnej wycinki 
drzewostanu zagrawającego bez”iecznej wegludze oraz do”uszczonej w ustaleniach szczegóJowych 
wycinki ”ojedynczych drzew; ustalenie nie dotyczy ”asów terenu ”omiędzy brzegiem Jez. Śąbie, rz. 
PJoni oraz cieku CheJszcząca a zasięgami zabudowy od strony akwenów, oznaczonymi na rysunku 
planu liniami zabudowy; 

9) w nasadzeniach drzew i krzewów stosuje się gatunki rodzime, ty”owe dla danego miejsca (w szcze-
gólno`ci: olsza czarna, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, jesion wyniosJy, wiąz szy”uJkowy, 
dąb szy”uJkowy, gJóg jednoszyjkowy, wierzby); stosowanie ”ozostaJych gatunków ozdobnych drzew, 
krzewów i bylin do”uszcza się w granicach terenów zabudowanych lub rekreacyjnych (w szczególno-
`ci juw ze sztucznie nasadzoną zielenią `rednią i wysoką); zakazuje się w”rowadzania nie”owądanych 
gatunków ro`lin, istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków nie”owądanych nalewy 
sukcesywnie eliminować i zastę”ować gatunkami rodzimymi; 
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10) na obszarze ”lanu objętym Systemem źieleni Miejskiej o granicach okre`lonych na rysunku ”lanu, 
”oza terenami: ulic, dróg wewnętrznych i wydzielonych ”arkingów, zakazuje się: 
a) zmniejszania udziaJu ”owierzchni terenu biologicznie czynnego ”oniwej 50% w granicach po-

szczególnych terenów elementarnych, w zaistniaJych ”rzy”adkach mniejszego udziaJu - realizację 
nowej zabudowy warunkuje się zwiększeniem udziaJu ”owierzchni terenu biologicznie czynnego 
do 50% na dziaJce budowlanej; 

b) ksztaJtowania zabudowy w s”osób istotnie zaburzający ciągJo`ć korytarza ekologicznego wzdJuw 
rz. PJoni i brzegu Jez. Śąbie, n”. ”o”rzez sytuowanie zabudowy w przewęweniach lokalnych ”o-
wiązaL ekologicznych - poprzecznie do kierunku ich przebiegu; 

11) wszelkiego rodzaju konserwacje, modernizacje, zabudowę linii brzegowej i nabrzewy oraz ”race 
utrzymaniowe akwenów realizuje się z zastosowaniem technik ekoinwynierii; ”rzy umacnianiu brze-
gów Jez. Śąbie, rz. PJoni oraz cieku CheJszcząca stosuje się materiaJy budowlane s”eJniające funkcje 
konstrukcyjne budowli hydrotechnicznych i za”ewniające ”owstanie siedlisk dla zbiorowisk ro`linno-
`ci strefy brzegowej (nisz dla fauny s”ecyficznej dla strefy brzegowej), takich jak np.: gabiony, geo-
siatki, geo”refabrykaty, oraz ”Jotki faszynowe i transplantacje z innych miejsc wodnej ro`linno`ci 
brzegowej; konserwacje, modernizacje i zabudowa linii brzegowej w obrębie terenów elementarnych: 
Ś.Ś.3005.źN, Ś.Ś.3022.US,źP, Ś.Ś.3024.UT,MW oraz czę`ciowo w terenach: D.D.3031.MW,UT,WS 
i Ś.Ś.3034.U,MN,źP muszą uwzględniać konieczno`ć ochrony wystę”ujących na tym obszarze lub 
w bez”o`rednim sąsiedztwie ”riorytetowych siedlisk ”rzyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 oraz nie ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu ”rzez 
ptaki; 

12) przy lokalizacji nowej zabudowy z lokalami mieszkalnymi wzdJuw terenu elementarnego Ś.Ś.3041.KŚ.ź 
nakazuje się stosowanie rozwiązaL architektonicznych i konstrukcyjnych eliminujących lub Jagodzą-
cych negatywne skutki sąsiedztwa trasy komunikacyjnej; 

13) w obszarze NATURA 2000 zakazuje się lokalizacji obiektów emitujących do atmosfery substancje 
lotne (w tym za”achowe) oddziaJywujące odstraszająco lub szkodliwie na gatunki ”taków i ich siedli-
ska, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000; 

14) do powierzchni terenu biologicznie czynnego w terenach elementarnych: D.D.3002.U,UT, D.D.3003.U,UT, 
D.D.3005.ZN, D.D.3022.US,ZP, D.D.3023.US, D.D.3024.UT,MW, D.D.3029.UT,WS, 
D.D.3030.MW,UT,WS, D.D.3031.MW,UT,WS, D.D.3033.ZN, D.D.3034.U,MN,ZP, D.D.3037.WS,ZN, 
D.D.3038.WS,ZN, D.D.3039.WS,UT,ZN i Ś.Ś.3040.WS,UT,źN wlicza się od”owiednie fragmenty 
akwenu Jeziora Śąbie, rzeki PJoni i cieku CheJszcząca, objęte granicami wymienionych terenów; 

15) ”rzy bilansowaniu ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie ”omniejsza się jej o powierzchnie 
”omostów i ”latform do cumowania jednostek ”Jywających oraz wędkarskich; 

16) do”uszcza się ”rowadzenie dziaJaL związanych z ”racami utrzymaniowymi akwenów i ich brzegów, 
w tym usuwania drzewostanu zagrawającego bez”iecznej wegludze; 

17) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania tymcza-
sowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeweniem ust. 6 pkt 12; 

18) ustala się utrzymanie istniejącego drenawu melioracyjnego; w przypadku kolizji z zagospodarowaniem 
terenu do”uszcza się jego ”rzebudowę, rozbudowę, remont i ”odJączenie do kanalizacji deszczowej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug (MN,U) na jednej dziaJce 
budowlanej ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkaniowego albo mieszkalno-
usJugowego, wraz z ”rzeznaczonymi na ”otrzeby mieszkaLców budynkami garawowymi, gos”odar-
czymi i rekreacyjnymi; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z do”uszczeniem usJug (MN,U, MW,U, MW,U,źP, MW,UT 
i MW,UT,WS) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie jako wbudowane lub dobudowane do 
budynku mieszkaniowego (budynków mieszkalnych); 

3) obowiązująca linia zabudowy okre`la usytuowanie budynku gJównego o przeznaczeniu zgodnym z prze-
znaczeniem terenu i sytuowanego na dziaJce budowlanej ”rzylegającej frontem do ulicy lub drogi we-
wnętrznej oznaczonej w ”lanie, gdzie szeroko`ć frontu dziaJki jest nie mniejsza niw 16,0 m; dla bu-
dynków towarzyszących (n”. obiekty gos”odarcze, garawe) oraz wszystkich budynków sytuowanych 
na dziaJce budowlanej o froncie mniejszym niw 16,0 m albo nie ”rzylegającej frontem do ulicy lub dro-
gi wewnętrznej ”rzebieg obowiązującej linii zabudowy wyznacza nie”rzekraczalną linię zabudowy; 

4) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy: 
a) oka”ów, gzymsów, balkonów, daszków nad wej`ciami, a takwe takich czę`ci budynków jak galerie, 

tarasy, schody zewnętrzne, ”ochylnie i rampy: do 1,50 m, 
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b) innych elementów ”rogramu architektonicznego (studzienek do`wietlających ”iwnice, ”rzedsion-
ków oraz elementów strefy wej`ciowej ws”artych na sJu”ach): do 1,50 m, 

c) zewnętrznych warstw termoizolacyjnych i wykoLczeniowych w ”rzy”adku budynków istnieją-
cych: do 0,20 m; 

ograniczenie dJugo`ci wysunięć ”oza linie zabudowy dla elementów ”rogramu architektonicznego 
wymienionych lit. a i b nie dotyczy zabudowy sytuowanej wzdJuw linii zabudowy od strony rz. PJoni, Jez. 
Śąbie lub kanaJów ”ortu jachtowego, w terenach elementarnych: D.D.3010.U,MW, D.D.3011.MW,U,ZP, 
D.D.3014.U,MW,ZP, D.D.3023.US, D.D.3024.UT,MW, D.D.3028.MW,UT, D.D.3029.UT,WS, 
D.D.3030.MW,UT,WS, D.D.3031.MW,UT,WS i D.D.3034.U,MN,ZP; 

5) na obszarach staJego lub okresowego wystę”owania ”odwywszonego ”oziomu wód gruntowych do-
”uszcza się ”od”iwniczenie budynków ”od warunkiem zastosowania od”owiednich zabez”ieczeL 
chroniących ”rzed ”rzedostawaniem się wody do ”omieszczeL ”iwnicznych (n”. wywsze ”osadowie-
nie budynku i ”odniesienie ”oziomu terenu, o”aski drenawowe, izolacje hydrotechniczne); ustalenie nie 
dotyczy terenów elementarnych Ś.Ś.3017.MW,źP, Ś.Ś.3020.U,ZP, D.D.3024.UT,MW, D.D.3025.U,ZP, 
D.D.3034.U,MN,ZP; 

6) zakazuje się lokalizacji nowych, odrębnych lokali usJugowych z wej`ciem usytuowanym ”oniwej ”o-
ziomu chodnika; ustalenie nie dotyczy lokali uwytkowych w sąsiedztwie akwenów weglownych - nie-
zbędnych do ”rowadzenia s”ecjalistycznej dziaJalno`ci nie”rodukcyjnej związanej z obsJugą rekreacji, 
sportu i turystyki; 

7) do”uszcza się ”rzebudowę oraz rozbudowę budynków nie będących zabytkami ”od warunkiem: 
a) s”ójnego ksztaJtowania i ”owiązania nowych elementów zabudowy z formami istniejącymi, 
b) kom”leksowego zastosowania rozwiązaL materiaJowych dla caJego budynku; 

8) wysoko`ć zabudowy mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 
(z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych i garawy lub ”omieszczeL ”rzechowywania jed-
nostek ”Jywających) do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu (z wyJączeniem wyj`cia na dach ”rzy 
dachach ”Jaskich), ”rzy czym wysoko`ć zabudowy wyrawona w metrach nad poziom morza (bez-
względna) dotyczy rzędnej wysoko`ci najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu lub attyki; 
w granicach terenów elementarnych: 
a) D.D.3001.KS,ZP, D.D.3002.U,UT, D.D.3005.ZN, D.D.3006.KPS, D.D.3007.UT,MW, 

D.D.3009.MW,U, D.D.3050.KD.D, D.D.3051.KD.D - ”ozostających w zasięgu ”owierzchni ”o-
dej`cia lotniska, 

b) D.D.3003.U,UT, D.D.3004.KP, D.D.3008.MW,U,ZP, D.D.3039.WS,UT,ZN - ”ozostających w zasięgu 
”owierzchni ”rzej`ciowej lotniska, 

c) ”ozostaJych (nie wymienionych ”owywej) - ”ozostających w zasięgu ”owierzchni ”oziomej we-
wnętrznej lotniska, 

obowiązują bezwzględne do”uszczalne caJkowite wysoko`ci obiektów budowlanych oraz naturalnych, 
okre`lone w dokumentacji rejestracyjnej Lotniska Szczecin-Śąbie, ze szczególnym uwzględnieniem obiek-
tów trudno dostrzegalnych z powietrza zlokalizowanych w rejonie ”odej`cia do lotniska; 

9) w strefie A oraz w strefie B ochrony konserwatorskiej dziaJania inwestycyjne dostosowuje się do 
zachowania i uczytelnienia historycznej kom”ozycji zes”oJu zabudowy oraz nawiązaniem formą no-
wych budynków do kom”ozycji obiektów zabytkowych poprzez m.in.: 
a) uzu”eJnienia ”ierzei ulic: śmilii Gierczak, Przybrzewna, Grójecka, vaglowa, 
b) krycie nowych budynków lokalizowanych w ”ierzejach ulic: śmilii Gierczak, Przybrzewna i vaglowa, 

dachami stromymi symetrycznymi (np. kalenicowe, kopertowe, mansardowe), 
c) stosowanie ceramicznego ”okrycia dachów stromych; 

10) w strefie B ochrony konserwatorskiej do”uszcza się oznakowania ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odar-
czej wyJącznie w formie szyldów umieszczanych na elewacji frontowej, bez”o`rednio ”rzy wej`ciu do 
lokalu uwytkowego lub na ogrodzeniu ”osesji - w ”rzy”adku, gdy odlegJo`ć elewacji frontowej od gra-
nicy dziaJki ”rzekracza 5,0 m; 

11) ustala się strefę ś ochrony eks”ozycji sylwety wiewy ko`cioJa ”arafialnego ”w. Naj`więtszej Marii 
Panny w Śąbiu oraz ”anoramy terenów ”rzybrzewnych nad Jez. Śąbie i wzdJuw rz. PJoni, o granicy 
oznaczonej na rysunku ”lanu, obejmującą caJy obszar ”lanu z wyJączeniem terenu elementarnego 
Ś.Ś.3035.UT,MN oraz skrajnego fragmentu terenu Ś.Ś.3041.KŚ.ź ”oJowonego na ”óJnoc od skrzy-
wowania z ul. Jeziorną (Ś.Ś.3042.KŚ.L), w granicach której warunki eks”ozycji wskazanych obiek-
tów okre`lają ustalenia: linii zabudowy, form zabudowy i zagos”odarowania terenu, otwarć i ”unktów 
widokowych; 
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12) w strefie ś ochrony eks”ozycji ustala się otwarcia widokowe, oznaczone na rysunku ”lanu, wyodręb-
nione ”o”rzez wyrówniające się z otoczenia zagospodarowanie terenu (w terenach otwartych) oraz 
zakom”onowane ”rze`wity ”omiędzy zgru”owaniami zabudowy lub ich czę`ciami o zrównicowanej 
wysoko`ci (w tym nowe dominanty ”rzestrzenne); strukturę zabudowy i zagos”odarowania terenu 
ksztaJtuje się w s”osób zachowujący charakterystyczne cechy krajobrazu i ”owiązania widokowe: 
a) od strony akwenu Jez. Śąbie (w tym teren elementarny Ś.Ś.3040.WS,źN) widok na ”anoramę 

terenów ”rzybrzewnych, obejmującą obszary cumowania jednostek ”Jywających na tle zes”oJów 
zabudowy kubaturowej i zieleni wysokiej (w tym ”lawa miejska, kanaJy ”ortowe, uj`cie rz. PJoni 
i cieku CheJszcząca), 

b) od strony ul. Przestrzennej i jej projektowanego ”rzedJuwenia (teren elementarny Ś.Ś.3041.KŚ.ź) 
widok wzdJuw otwartej ”rzestrzeni kanaJów ”ortowych (w terenie D.D.3030.MW,UT,WS) oraz 
wzdJuw rz. PJoni i ul. Przybrzewnej (tereny: Ś.Ś.3038.WS,źN i Ś.Ś.3049.KŚ.Ś) na ”anoramę ze-
s”oJów zabudowy na tle cumujących jednostek ”Jywających i zieleni ”rzybrzewnej, 

c) wzdJuw osi istniejących i ”rojektowanych ulic, wzdJuw rz. PJoni oraz z otwarć widokowych ”rzy 
”rojektowanych ciągach ”ieszych na wiewę ko`cioJa ”arafialnego ”w. Nie”okalanego Poczęcia 
NMP w Śąbiu, jako orientacyjnej dominanty przestrzennej (poza granicami planu) oraz w kierunku 
”anoramy Jez. Śąbie wraz z terenami ”rzybrzewnymi (w tym akwen portu jachtowego i strefa 
brzegowa jeziora i zakola rzeczne), 

d) ze strefy brzegowej Jez. Śąbie w kierunku naturalnego krajobrazu jeziora wraz z terenami przy-
brzewnymi oraz w kierunku lewobrzewnej czę`ci miasta; 

niedo”uszczalne są zakJócenia ”owiązaL widokowych ustalonej struktury zagos”odarowania terenu 
z charakterystycznymi elementami krajobrazu ”o”rzez: zabudowę tymczasową, nowe nasadzenia zieleni 
wysokiej, zaniechanie wycinki samosiewów lub ”owstawanie innych ”rzegród widokowych jak n”. ekrany 
akustyczne w formie samodzielnych obiektów budowlanych; 
13) ustala się ochronę obiektu w”isanego do rejestru zabytków: willa przy ul. vaglowej 2, nr rej. 1074, 

nr dec. Kl.III.5340/9/87 z dn. 25 marca 1987 r. - w terenie elementarnym D.D.3025.U,ZP; 
14) ustala się ochronę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wskazanych w ustaleniach 

szczegóJowych i oznaczonych na rysunku planu, z wyJączeniem budynków ”rzeznaczonych do roz-
biórki w ustaleniach szczegóJowych; w ramach ochrony: 
a) nakazuje się zachowanie kom”ozycji obiektu ”o”rzez utrzymanie: osi symetrii budynku i linii po-

dziaJów elewacyjnych w elewacji frontowej, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, 
ksztaJtu dachu i jednorodnego ”okrycia ”oJaci dachowych, ksztaJtów stolarki, ”oziomów nad”ro-
wy, ”rofili gzymsów, formy ryzalitów i ”ilastrów, formy obramowaL okiennych i usytuowania po-
zostaJych elementów wystroju architektonicznego oraz kontynuacji rozwiązaL materiaJowych 
i kolorystyki budynku, 

b) ”rzebudowę lokali mieszkalnych i uwytkowych warunkuje się zachowaniem kom”ozycji obiektu 
i detalu architektonicznego, 

c) do”uszcza się zewnętrzne ocie”lenie budynku na ”owierzchniach ”osiadających oryginalne klin-
kierowe wykoLczenie elewacji wyJącznie w ”rzy”adku utrzymania wykoLczenia `cian w fakturze 
cegJy licowej; do”uszcza się zewnętrzne ocie”lenie elewacji tynkowanych ”od warunkiem odtwo-
rzenia detalu sztukatorskiego, 

d) dopuszcza się wymianę stolarki okiennej ”od warunkiem odtworzenia wymiarów zewnętrznych 
elementów konstrukcyjnych stolarki i zastosowania symetrycznego wtórnej ”arcelacji ”ola okiennego, 

e) do”uszcza się w”rowadzenie dodatkowego do`wietlenia ”oddaszy w formie okien ”oJaciowych 
lub lukarn dachowych; 

w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki zabytku ujętego w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje wy-
konanie inwentaryzacji konserwatorskiej obiektu ”rzed dokonaniem jego rozbiórki; 
15) zakazuje się wygradzania terenów w odlegJo`ci do 5,0 m od linii brzegowej Jez. Śąbie ”ozbawionej 

infrastruktury ”ortowej; wzdJuw fragmentów linii brzegowej Jez. Śąbie od uj`cia rz. PJonia do uj`cia 
cieku CheJszcząca nakazuje się realizację `ciewki s”acerowej z zastosowaniem niezbędnych obej`ć 
zabudowy, urządzeL brzegowych (n”. sli”y, wyciągarki jednostek ”Jywających, urządzenia duwigowe 
i cumownicze oraz dystrybucji ”aliw dla jednostek ”Jywających) oraz istniejących zes”oJów ro`linno-
`ci ”rzybrzewnej; 

16) ”ort jachtowy ksztaJtuje się w zrównicowanym ukJadzie akwenów wewnętrznych, wykorzystującym 
istniejącą konfigurację basenów i kanaJów ”ortowych oraz ”rojektowany basen gJówny, utworzony 
”rzez ukJad falochronu staJego (”irsu) i ”omostów do cumowania jednostek ”Jywających na otwar-
tych wodach jeziora; miejsca ”ostojowe dla jednostek ”Jywających sytuuje się ”rzy ”omostach 
o konstrukcji umowliwiającej ”ostój jednostek ”Jywających ”omimo okresowych wahaL ”oziomu lu-
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stra wody w jeziorze (np. utworzonych z systemów ”ontonów ”Jywających wraz z niezbędnym wy-
”osaweniem, kotwionych do ”ali bitych w dno oraz do nabrzewy tradycyjnych); 

17) na terenach obiektów usJug turystyki z dopuszczeniem lokali mieszkalnych (UT,MN, UT,MW, UT,MW,WS), 
lokale mieszkalne realizuje się wyJącznie jako wbudowane, nadbudowane lub dobudowane do obiek-
tów usJugowych); 

18) na terenach zabudowy usJugowej z dopuszczeniem wprowadzenia lokali mieszkalnych (U,MW i U,MW,ZP) 
zakazuje się sytuowania nowych lokali mieszkalnych w ”arterach budynków; 

19) zakazuje się realizacji garawy oraz obiektów sJuwących do ”rzechowywania (zimowania) jednostek 
”Jywających w formie jedno lub dwu stanowiskowych blaszanych boksów; ”oza ”osesjami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej istniejące indywidualne garawe oraz obiekty gos”odarcze z blachy faJ-
dowej przeznacza się do rozbiórki; 

20) obiekty gos”odarcze n”. `mietniki i obiekty techniczne wbudowuje się w budynki lub sytuuje w oto-
czeniu zieleni ”arawanowej od strony widoków: z ulicy, z ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, z tere-
nów zieleni urządzonej i usJug o dostę”ie ogólnym lub ”ublicznym oraz od strony akwenu; 

21) zakazuje się realizacji ogrodzeL (w szczególno`ci od strony ulicy oraz ciągu ”ieszego i `ciewki rowe-
rowej oraz od strony akwenu: 
a) z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych - ”eJnych i awurowych o rozpięto`ci lub wysoko`ci więk-

szej niw 1,20 m, 
b) nieawurowych: z muru ”eJnego, drewnianych i drewniano murowanych, o wysoko`ci większej niw 

1,20 m, 
c) awurowych z elementami murowanymi o wysoko`ci większej niw 1,65 m, 
d) awurowych (bez elementów murowanych) o wysoko`ci większej niw 2,00 m; 

22) do”uszcza się lokalizację reklam z wyjątkiem: 
a) lokalizacji reklam wolno stojących w strefach ochrony konserwatorskiej A i B oraz kolidujących 

z pkt 12, 
b) lokalizacji reklam wolno stojących ”rzesJaniających obiekty zabytkowe, 
c) lokalizacji reklam wbudowanych na obiektach zabytkowych, 
d) lokalizacji reklam mogących zakJócać warunki mieszkaniowe ”o”rzez emisję ”ulsującego `wiatJa, 
e) lokalizacji reklam wolno stojących ”rzesJaniających tereny zieleni urządzonej, oznaczone 

w ustaleniach szczegóJowych symbolem źP, 
f) lokalizacji reklam wolno stojących ”rzesJaniających wody `ródlądowe i tereny zieleni objęte 

ochroną ”rawną, oznaczone w ustaleniach szczegóJowych symbolem WS,źN lub źN, 
g) lokalizacji reklam na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych w ustaleniach szczegóJowych 

symbolem ZP, 
h) lokalizacji reklam na terenach wód `ródlądowych i terenów zieleni objętej ochroną ”rawną, ozna-

czonych w ustaleniach szczegóJowych symbolem WS,źN lub źN, 
i) lokalizacji reklam wolno stojących w liniach rozgraniczających ulic: w ”asach zieleni urządzonej 

w formie sz”alerów drzew oraz w ”asach rozdzielających jezdnie, 
j) lokalizacji reklam w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegóJowych; 
k) lokalizacji reklam w granicach siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków ro`lin i zwierząt 

oraz na obszarach chronionych - utworzonych na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 

”owywsze ograniczenia nie dotyczą tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych; 
23) lokalizację reklam wolno stojących w pasie drogowym warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL 

dla ”rowadzenia sieci inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu drogowym; 
24) do”uszcza się zachowanie i ada”tację zainwestowania (w tym zabudowy) i uwytkowania terenu nie-

zgodnego z ”lanem lecz istniejącego legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu - do czasu 
zmiany zagospodarowania i przeznaczenia terenu na zgodne z ”lanem; istniejące legalnie budynki mo-
gą być ”oddawane remontom ka”italnym i modernizacjom bez ”rawa ”owiększania kubatury budynku 
i liczby mieszkaL w ”rzy”adku budynków mieszkalnych (zakaz ”owiększania kubatury budynku nie 
dotyczy rozbudowy o urządzenia techniczne niezbędne do ”rawidJowego funkcjonowania obiektu); 

25) zakazuje się nowego tymczasowego zagos”odarowania i uwytkowania terenu za wyjątkiem: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowego uwytkowa-

nia niezgodnego z ”rzeznaczeniem terenu lecz istniejącego legalnie, do czasu zmiany zagos”oda-
rowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

b) tymczasowego uwytkowania terenu stanowiącego kontynuację dotychczasowego uwytkowania, 
do czasu zmiany zagospodarowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

c) niezgodnych z ”rzeznaczeniem terenu tymczasowych obiektów usJugowych i zagos”odarowania 
terenu o charakterze sezonowym, na czas trwania imprez sportowych, kulturalnych lub handlowych, 
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d) zgodnych z ”rzeznaczeniem terenu tymczasowych obiektów usJugowych, gos”odarczych i magazy-
nowych oraz zagos”odarowania terenu ”oza terenami zieleni objętej ochroną ”rawną (źN i WS,ZN), 
na okres nie dJuwszy niw 3 lata, 

e) zapleczy budowy inwestycji, realizowanych zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 
f) zagospodarowania tymczasowego dopuszczonego w ustaleniach szczegóJowych, wynikającego 

z konieczno`ci zastosowania rozwiązaL ”rzej`ciowych ”rzy realizacji ”lanu; 
26) lokalizację nowego i ”rzedJuwenie lokalizacji istniejącego zagos”odarowania tymczasowego do”usz-

czonego niniejszym ”lanem warunkuje się Jącznym s”eJnieniem wymogów: 
a) dostosowaniem zagospodarowania, a w szczególno`ci standardu wykonania obiektów tymcza-

sowych do krajobrazu i otaczającej zabudowy (m.in. rodzaj materiaJów elewacyjnych), 
b) nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej oraz dla przeprowa-

dzenia sieci inwynieryjnych, 
c) mowliwo`cią likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego; 

27) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury oraz lokalizację nowych i ”rzedJuwania lokalizacji 
istniejących obiektów stanowiących niezbędne wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego, 
takich jak budki telefoniczne, kioskowiaty i wiaty ”rzystankowe, kosze na `mieci, Jawki ”arkowe, 
lam”y, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe it”. ”od warunkiem: 
a) dostosowania obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, 
b) brakiem kolizji z sieciami i urządzeniami ”odziemnymi, 
c) nie ”owodowaniem ograniczeL w komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umiesz-

czania znaków i sygnaJów drogowych; 
28) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków od strony ulicy, 

ciągu ”ieszego i/lub `ciewki rowerowej; zakaz nie dotyczy rur s”ustowych, instalacji odgromowych 
oraz kanaJów wentylacji mechanicznej, waluzji wlotów i wylotów wentylacji mechanicznej nie wysta-
jącej ”oza lica budynków; 

29) przy lokalizacji nowych obiektów uwyteczno`ci ”ublicznej - w granicach dziaJki budowlanej realizuje 
się od”owiednie do rodzaju obiektu i s”osobu zagos”odarowania terenu rozwiązania ”rzestrzenne 
wynikające z ”rze”isów obrony cywilnej; 

30) ustalenia kompozycji i form zabudowy obowiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania 
tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów gruntu wynikających z potrzeb: 
a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

2) ”laców i dojazdów urządzonych tymczasowo (jako zagos”odarowanie tymczasowe) nie uznaje się za 
dostę” do drogi ”ublicznej dla terenów ”rzylegJych; 

3) zakazuje się wydzielania dziaJek ”o obrysie budynków bez wydzielenia terenu ”rzynalewnego 
i niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku, ustalenie nie dotyczy sytuacji wyznaczenia po 
obrysie budynku jednej z granic terenu ”rzynalewnego zabudowie istniejącej oraz w zabudowie szere-
gowej lub bliuniaczej; 

4) minimalną szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej, okre`loną w ustaleniach szczegóJowych, 
ustala się wyJącznie dla dziaJek budowlanych bez”o`rednio ”rzylegających do ulic i dróg wewnętrz-
nych oznaczonych w planie, przy czym w przypadku dziaJki ”rzylegającej do kilku ulic lub dróg we-
wnętrznych; ustalenie dotyczy frontu ”rzy ulicy lub drodze wskazanej w ustaleniach szczegóJowych, 
albo w przypadku braku wskazania - co najmniej jednego frontu; nie uznaje się za dziaJkę budowlaną 
dziaJki gruntu stanowiącej wyJącznie dojazd do dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do 
ulic i dróg wewnętrznych; ustalenie obowiązuje z zastrzeweniem ust. 4 pkt 6; 

5) ”rzy wydzielaniu dziaJek budowlanych ”rzylegających frontem do ulic lub dróg wewnętrznych, ozna-
czony w ustaleniach szczegóJowych kąt nachylenia nowych granic dziaJek budowlanych dotyczy wy-
Jącznie granic stykających się z linią rozgraniczającą ulicy lub drogi wewnętrznej; 

6) oznaczone w ustaleniach szczegóJowych zasady ”arcelacji nie obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 
budowlanych dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych i obiektów inwynieryjnych; 

7) okre`lone w ustaleniach szczegóJowych warunki ”arcelacji nie obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 
gruntu na ”rzyJączenie do sąsiedniej ”osesji w celu umowliwienia ”rawidJowego i racjonalnego korzy-
stania z budynku lub urządzeL ”oJowonych na tej ”osesji lub umowliwienia jej racjonalnej zabudowy 
i ”o”rawy warunków zagos”odarowania (korekty ”odziaJów wJasno`ciowych); 
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8) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do terenów w odlegJo`ci do 5,0 m od linii brzegowej Jez. 
Śąbie i kanaJów ”ortu jachtowego oraz do terenów w dalszej odlegJo`ci od akwenu - niezbędnych do 
kontynuacji ”rzebiegu `ciewki s”acerowej okre`lonej w ust. 3 pkt 15; 

9) na obszarach, gdzie nie ustala się zakazu wtórnych ”odziaJów terenu, do”uszcza się wydzielenia geo-
dezyjne m.in.: dziaJek budowlanych, dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszych i rowerowych oraz koryta-
rzy infrastruktury technicznej (inwynieryjnych sieci uzbrojenia terenu), dziaJek budowlanych dla inwy-
nieryjnych urządzeL sieciowych i obiektów inwynieryjnych, z zastrzeweniem ust. 4 pkt 10; 

10) na obszarze w granicach s”ecjalnej ochrony ”taków NATURA 2000, oznaczonych na rysunku ”lanu, 
oraz w bez”o`rednim jego sąsiedztwie do”uszcza się ”arcelację gruntów ”od warunkiem braku nega-
tywnego oddziaJywania: 
a) na siedliska ”rzyrodnicze, gatunki zwierząt oraz ich siedliska, dla ochrony których wyznaczono 

i zaplanowano do wyznaczenia obszary Natura 2000, 
b) na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt, objętych ochroną 

”rawną, wystę”ujących na obszarze ”lanu i w jego sąsiedztwie, 
o ile ustalenia szczegóJowe nie zakazują wtórnych ”odziaJów ”arcelacyjnych; 

11) ustala się dostę” ogólny do ”owierzchniowych wód ”ublicznych w odlegJo`ci do 1,5 m od linii brze-
gowej oraz dostę” co najmniej ”ubliczny do `ciewek s”acerowych ”rzebiegających wzdJuw linii brze-
gowej akwenu (z uwzględnieniem niezbędnych obej`ć zabudowy i urządzeL brzegowych); w odlegJo-
`ci do 1,5 m od linii brzegowej zakazuje się uniemowliwiania i ograniczania przechodzenia przez ten 
obszar; 

12) oznaczone na rysunku ”lanu granice terenów elementarnych wyznaczają granice ”odziaJów ”arcela-
cyjnych; 

13) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-
ku planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-
blicznych i wewnętrznych, ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem za”ewniać będą ulice: 
a) Ś.Ś.3041.KŚ.ź (ciąg ulic: istniejącej i nowoprojektowanej ul. Przestrzennej) - ”oJączenie 

z ul. GdaLską i ul. Goleniowską w rejonie ul. LubczyLskiej; 
b) D.D.3044.KD.L, D.D.3043.KD.L (ul. Zapomniana), D.D.3042.KD.L (ul. Jeziorna) - ”oJączenie 

z osiedlem Śąbie; 
3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsię-

wzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania liczby miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych i rowerów, którą okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych na ”odstawie 
”oniwszych tabel: 
a) wskauniki liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych: 

lp. obiekt lub teren jednostka 
obliczeniowa 

wskaunik liczby miejsc ”ostojowych 

1 2 3 4 

1 budynki mieszkaniowe wielorodzinne 
i wbudowane lokale mieszkalne 

1 mieszkanie 1 

2 budynki mieszkaniowe jednorodzinne 1 mieszkanie 2 

3 hotele, pensjonaty 10 miejsc hotelowych 5 

4 obiekty rekreacyjno - sportowe i szkoleniowo - 
rekreacyjne 

5 uwytkowników 
jednocze`nie 

1 

5 sklepy, domy towarowe o powierzchni 
s”rzedawy do 2000 m² 

100 m² ”owierzchni 
s”rzedawy 

3 

6 obiekty ekspozycyjno - handlowe 50 m² ”owierzchni 
uwytkowej* 

1 

7 restauracje, kawiarnie, bary (z wyJączeniem 
barów mlecznych i jadJodajni charytatywnych) 

10 miejsc 
konsumpcyjnych 

3 

8 biura, urzędy, ”oczty, banki 100 m² ”owierzchni 
s”rzedawy 

3 

9 przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie 

1 gabinet 1 

10 usJugi w zakresie obsJugi firm i klientów 100 m² ”owierzchni 
s”rzedawy 

3 
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11 ”rzystaL weglarska 2 miejsca do 
cumowania 

1 

12 ”rzystaL rybacka, baza rybacka 2 zatrudnionych** 1 

13 obiekty wystawowe 10 uwytkowników 
jednocze`nie 

1 

14 stacja ”aliw dla jednostek ”Jywających 
(z wyJączeniem stacji samoobsJugowej) 

2 zatrudnionych** 1 

15 ”lace skJadowe, magazyny (miejsca zimowania 
jednostek ”Jywających) 

2 zatrudnionych** 1 

16 rzemiosJo 50 m² ”owierzchni 
uwytkowej* 

1 

17 warsztaty ”ojazdów mechanicznych bez myjni 
samochodowych 

1 stanowisko 
naprawcze 

3 

18 ”lawa, ką”ielisko nie okre`la się miejsca ”ostojowe realizuje się 
zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi 

19 domki campingowe, pole namiotowe 1 obiekt 1 

20 korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

21 hale sportowe, boiska (bez miejsc dla widzów) 100 m² ”owierzchni 
hali/terenu 

0,5 

22 baseny ”Jywackie, siJownie, inne maJe obiekty 
sportu i rekreacji 

10 uwytkowników 
jednocze`nie 

2 

 * do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza 
się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 

 ** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 
 

b) wskauniki liczby miejsc ”ostojowych dla rowerów: 

l.p. obiekt lub teren jednostka obliczeniowa 
wskaunik liczby miejsc 

postojowych 

1 2 3 4 

1. 
budynki mieszkaniowe wielorodzinne i wbudowane lokale 
mieszkalne 

nie okre`la się 

2. budynki mieszkaniowe jednorodzinne nie okre`la się 

3. hotele, pensjonaty 100 miejsc hotelowych nie mniej niw 2 

4. 
obiekty rekreacyjno - sportowe i szkoleniowo - 
rekreacyjne 

10 uwytkowników 
jednocze`nie 

nie mniej niw 2 

5. 
sklepy, domy towarowe o ”owierzchni s”rzedawy do 
2000 m² nie okre`la się 

6. obiekty ekspozycyjno - handlowe 
10 uwytkowników 

jednocze`nie 
nie mniej niw 0,5 

7. 
restauracje, kawiarnie, bary (z wyJączeniem barów 
mlecznych i jadJodajni charytatywnych) nie okre`la się 

8. biura, urzędy, ”oczty, banki 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej* 

nie mniej niw 1 

9. przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie nie okre`la się 

10. usJugi w zakresie obsJugi firm i klientów 
100 m² ”owierzchni 

uwytkowej* 
nie mniej niw 1 

11. ”rzystaL weglarska nie okre`la się 

12. ”rzystaL rybacka, baza rybacka nie okre`la się 

13. obiekty wystawowe 
10 uwytkowników 

jednocze`nie 
nie mniej niw 0,5 

14. 
stacja ”aliw dla jednostek ”Jywających (z wyJączeniem 
stacji samoobsJugowych) nie okre`la się 

 * do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza 
się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 

 ** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 
 uwaga: w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, stosuje się 

zaokrąglenie uJamka do jedno`ci: dla liczby mniejszej lub równej 0,5 - do 0, dla liczby większej od 0,5 
- do 1; 
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4) rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunku-
je się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych i rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJa-
nych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą okre`la się na ”odstawie tabel zamieszczonych w § 6 ust. 5 
pkt 3; 

5) wymogi okre`lone w pkt 3 nie obowiązują w przypadku: 
a) adaptacji poddaszy na cele mieszkaniowe, 
b) budowy, ”rzebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego, takwe 

tymczasowego wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe do 2 miejsc ”ostojowych, 
c) uwytkowania sezonowego n”. letnie ogródki gastronomiczne; 

6) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 
do”uszcza się ich lokalizację w granicach pasa drogowego na chodniku pod warunkiem nie powodo-
wania ograniczeL w ruchu pieszych; 

7) ”rzebiegi `ciewek rowerowych i ciągów ”ieszych, ”okazane na rysunku ”lanu, są ”rzebiegami ”rzybli-
wonymi; ustalenie lokalizacji `ciewki rowerowej w ”rzekroju ”asa drogowego nastą”i na eta”ie ”rojek-
tu budowlanego ulicy; 

8) o”rócz ”rzebiegów `ciewek rowerowych wskazanych na rysunku ”lanu do”uszcza się równiew prowa-
dzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych z wyjątkiem terenów: 
D.D.3005.ZN, D.D.3021.ZP, D.D.3022.US,ZP, D.D.3033.ZN, D.D.3037.WS,ZN. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, ciągów ”ieszych i pieszo - rowerowych wyznaczają korytarze infrastruktury 
technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu z zastrzeweniem ”kt 12; przy 
budowie lub przebudowie ulic i ciągów ”ieszo - rowerowych o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym 
na rysunku ”lanu, do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbrojenia terenu w kanaJach technologicznych; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego (poza terenami wy-
mienionymi w pkt 1) wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowa-
dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego z zastrzeweniem ”kt 12; 

3) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej zasilanej z istniejącej sieci wo-
dociągowej Ø 200 mm w ul. Przestrzennej oraz ”o”rzez magistralę wodociągową Ø 350 mm 
w ul. GryfiLskiej; 

4) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej; 
b) z uwzględnieniem za”ewnienia wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owa-

rowych; 
5) od”rowadzanie `cieków sanitarnych istniejącym i projektowanym systemem grawitacyjno - tJocznej 

kanalizacji sanitarnej do kolektora sanitarnego Ø 0,9 m w ul. Przestrzennej i drodze D.D.3041.KD.Z; 
6) nakazuje się od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją deszczową ”o 

podczyszczeniu w piaskownikach i se”aratorach substancji ro”o”ochodnych do kanaJów ”ortowych, 
cieku CheJszcząca, rz. PJoni i Jez. Śąbie, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 3; 

7) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do”uszcza się, do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach, od”rowadzenie `cieków sanitarnych i wód deszczowych 
do indywidualnych i lokalnych zbiorników bezod”Jywowych; 

8) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej `redniego i niskiego ci`nienia w ulicach: 
Przestrzennej, Gierczak i drodze D.D.3041.KD.Z; 

9) zaopatrzenie w cie”Jo z cie”Jowni rejonowej ｭŚąbskaｬ ”o”rzez istniejące i projektowane sieci cieplne 
w ul. Gierczak, Przestrzennej i drogach: D.D.3047.KD.D, D.D.3048.KD.D, a takwe ”o”rzez lokalne 
i indywidualne uródJa cie”Ja; 

10) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: niskoemisyjne 
instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne uródJa 
energii jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”., o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJniają-
cych warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie z ”rze”i-
sami prawa geologicznego i górniczego; do”uszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych uródeJ wy-
twarzających w skojarzeniu cie”Jo i energię elektryczną; 

11) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 
15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 
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12) do”uszcza się realizację infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia okre`lone w ”lanie nie dotyczą infrastruktury i sieci teleko-
munikacyjnej, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich ”rawidJowego funkcjonowania oraz eks”loatacji; 

13) obsJuga telekomunikacyjna z infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej; do”uszcza się ”rzebudowę, 
rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, 
wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich ”rawidJowego funkcjonowania oraz eks”loatacji; 

14) w liniach rozgraniczających ulic, dróg wewnętrznych oraz ciągów ”ieszych i pieszo - rowerowych 
do”uszcza się umieszczenie i ”rowadzenie kanaJów technologicznych; 

15) ustala się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach zlokalizowanych na ”oszczególnych 
posesjach a nastę”nie wywowenia ich na skJadowisko od”adów staJych, s”osób gromadzenia od”a-
dów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 

16) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców do”uszcza się sytuowanie ”ojemników sJuwących gromadze-
niu od”adów staJych ”rzeznaczonych do odzysku; 

17) nowe i istniejące do ”rzebudowy sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne; 
18) do”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w planie funkcje; 
19) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, cie”lna 2 x 80 mm, kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 
20) do”uszcza się ”rzebudowę sieci infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rzebiegów 

i budowę nowej sieci na odcinku przebudowywanej infrastruktury w granicach wydzielonego terenu 
elementarnego, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny D.D.3001.KS,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych do obsJugi terenów ”rzybrzewnych i zieleL 
urządzona; 

2) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych dla rowerów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, w tym siedliska bytowania zimorodka, wystę-
”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN, oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy 
zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mo-
gą znacząco negatywnie oddziaJywać na to siedlisko; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 
4) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 20% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) nakazuje się zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej; wycinkę ”ojedynczych 

drzew do”uszcza się w przypadku: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, wycinki drzew gatunków 
nie”owądanych oraz kolizji z realizacją drogi ”arkingowej; 

6) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej do liczby zgodnej ze 
wskaunikiem: minimum 1 drzewo na 5 miejsc ”ostojowych; nowe nasadzenia zieleni dokonuje się 
zgodnie z pkt 7, ust. 3 pkt 2 oraz § 6 ust. 2 pkt 9; 

7) nakazuje się w”rowadzenie zwartej zieleni izolacyjnej z udziaJem krzewów kolczastych od strony za-
budowy mieszkaniowej przy ul. Przestrzennej 61 (budynek poza granicami planu), z zastrzeweniem 
§ 6 ust. 2 pkt 9. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) nasadzenia zieleni wysokiej dokonuje się ”omiędzy miejscami ”arkingowymi oraz wzdJuw ul. Prze-

strzennej (odcinek ulicy poza granicami planu); 
3) do czasu realizacji ulicy dojazdowej w terenie Ś.Ś.3050.KŚ.Ś, do”uszcza się tymczasowe zagos”o-

darowanie terenu w postaci: 
a) ”rzej`ciowych rozwiązaL w zakresie komunikacji drogowej, 
b) ”arkingu dla samochodów osobowych o mniejszym udziale zieleni wysokiej niw wynika to z ust. 2 

pkt 5; 
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4) od strony ul. Przestrzennej (”oza granicami ”lanu) do”uszcza się lokalizację maksymalnie jednej re-
klamy wolno stojącej o tre`ci związanej z dziaJalno`cią ”rowadzoną w terenach elementarnych: 
D.D.3002.U,UT i Ś.Ś.3003.U,UT, oraz jednego no`nika informacji turystycznej; 

5) maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 4,5 m od projek-
towanego poziomu terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) ustala się ogólny dostę” do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3050.KD.D; 
2) w granicach ”arkingu dla samochodów osobowych ustala się minimalną liczbę miejsc ”ostojowych: 40; 

do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych do obsJugi terenów elementarnych: Ś.Ś.3002.U,UT, 
Ś.Ś.3003.U,UT oraz terenu znajdującego się ”omiędzy Jez. Śąbie a posesjami zabudowy mieszka-
niowej przy ul. Przestrzennej 59 i 61 (poza granicami planu), zgodnie z bilansem zapotrzebowania na 
miejsca postojowe w oparciu o od”owiednie wskauniki ustalone w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych realizuje 
się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie D.D.3050.KD.D i/lub ul. Przestrzennej 
(poza granicami planu); 

2) wody deszczowe odprowadzane z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu; 
3) dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji sieci gazowej 

`redniego ci`nienia Ø 150 mm; 
4) do”uszcza się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 8. Teren elementarny D.D.3002.U,UT 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa (”rzystaL rybacka) lub rekreacja i turystyka wodna (przy-
staL wędkarska lub ”rzystaL dla jednostek ”Jywających); 

2) do”uszcza się lokalizację ”rzystani rybackiej ograniczonej do: nabrzewa ”rzystosowanego do cumo-
wania rybackich jednostek ”Jywających, za”lecza socjalnego i s”rzętowego, suszarni sieci oraz usJug 
towarzyszących związanych z ”rzetwórstwem rybnym i handlem rybami; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) handel detaliczny w lokalu o ”owierzchni s”rzedawy do 50,0 m², 
b) gastronomia, 
c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

akwenów weglownych, 
d) wy”owyczalnia lub ”rzechowalnia s”rzętu rekreacyjnego i turystycznego; 

4) zakazuje się usJug związanych ze s”ortami motorowo-wodnymi. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 
zmianie zagospodarowania terenu w granicach obszaru NATURA 2000 oraz w strefie brzegowej 
obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
4) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) do”uszcza się wycinkę istniejących zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasadzenia w sąsiedz-

twie terenu Ś.Ś.3050.KŚ.Ś drzew gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych wraz z mowliwo`cią zmia-

ny ”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie ”od warunkiem: 
a) prowadzenia prac w s”osób nie w”Jywający znacząco negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony 

siedlisk ”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków 
”taków, dla ochrony których wyznaczono obszar NATURA 2000, 
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b) zachowania lub odtworzenia w strefie brzegowej naturalnych warunków dla rozwoju siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków ”taków, dla ochrony których wyznacza się obszar NATURA 
2000, na odcinku o dJugo`ci co najmniej 30,0 m od granicy terenu elementarnego D.D.3003.U,UT, 

c) takiej realizacji ”irsów i pomostów, aby nie ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu Jez. 
Śąbie ”rzez ”taki. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% powierzchni terenu elementarnego; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m n.p.m.; 
4) ustala się krycie budynków dachami stromymi za wyjątkiem budynków jednokondygnacyjnych, dla 

których do”uszcza się krycie dachami o innej geometrii niw dachy strome; w przypadku zastosowania 
dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla wszystkich gJównych ”oJaci 
dachowych budynku; 

5) nakazuje się umocnienie i ”rzystosowanie nabrzewa od strony kanaJu do cumowania jednostek ”Jywa-
jących; 

6) od strony jeziora do”uszcza się realizację nabrzewa na odcinku o dJugo`ci do 20,0 m (mierząc od za-
koLczenia kanaJu), a na ”ozostaJym odcinku - wyJącznie w ”ostaci lekkiego nabrzewa bez funkcji ”o-
stojowej dla jednostek ”Jywających, ”od warunkiem zastosowania technik ekoinwynierii, zgodnie 
z § 6 ust. 2 pkt 11; 

7) zakazuje się wygradzania terenów w odlegJo`ci do 5,0 m od linii brzegowej Jez. Śąbie; na ”ozosta-
Jym obszarze do”uszcza się wygrodzenie terenów ”od warunkiem zastosowania ogrodzenia awurowe-
go z ”rze”ustami umowliwiającymi migracje zwierząt; 

8) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-
nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze, zgodnie z ust. 2 pkt 6; 

9) na nabrzewach i w odlegJo`ci do 5,0 m od linii brzegu zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, 
ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci do 3,5 m oraz oznakowania na-
wigacyjnego; na ”ozostaJym terenie maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników in-
formacji turystycznej: 3,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się wydzielenie maksymalnie dwóch dziaJek budowlanych, z zastrzeweniem § 6 ust. 4 
pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 800 m²; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.3050.KD.D 

zawarty w ”rzedziale: od 80° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 28,0 m; zakazuje się wydzielenia dziaJki 

budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
5) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do brzegu Jez. Śąbie; 
6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3050.KŚ.D i/ lub D.D.3051.KD.D; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; do”uszcza się 

lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych na ”arkingu w terenie elementarnym 
D.D.3001.KS,ZP. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie D.D.3050.KD.D i/lub w ul. Przestrzennej 
(poza granicami planu). 

§ 9. Teren elementarny D.D.3003.U,UT 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug s”ortu i rekreacji lub turystyki wodnej (”rzystaL dla maJych 
jednostek ”Jywających i s”rzętu ”Jywającego, ”rzystaL wędkarska, o`rodek szkoleniowo-rekreacyjny, 
baza turystyki krajoznawczej - miejsce s”otkaL turystycznych); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) wy”owyczalnia lub ”rzechowalnia s”rzętu rekreacyjnego i turystycznego z zastrzeweniem ust. 2 

pkt 8; 
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b) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 
akwenów weglownych, 

c) ”roekologiczna dziaJalno`ć naukowa i o`wiatowo-dydaktyczna (n”. obserwacja ”taków); 
3) zakazuje się usJug związanych ze s”ortami motorowo-wodnymi. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru NATURA 2000 oraz przy granicy siedliska bytowania 
zimorodka, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN, oznaczonych na rysunku 
”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, ponadto dopuszczone 
”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedlisko; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
4) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) do”uszcza się wycinkę istniejących zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasadzenia drzew 

gatunków rodzimych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 
6) zakazuje się umocnienia brzegu jeziora za wyjątkiem odcinka o maksymalnej dJugo`ci 5,0 m, ”oJączo-

nego z ”omostem oraz ”rzystosowanego do wyciągania na brzeg s”rzętu ”Jywającego; wzdJuw nie 
umocnionej czę`ci linii brzegowej zakazuje się dziaJaL ”ogarszających warunki rozwoju ro`linno`ci 
wodnej specyficznej dla strefy brzegowej, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 pkt 2; 

7) w rejonie ”omostu do”uszcza się niezbędną zmianę linii brzegowej Jez. Śąbie, wyJącznie w obrębie 
umocnieL brzegowych; 

8) awaryjne na”rawy s”rzętu rekreacyjnego i turystycznego do”uszcza się wyJącznie ”oza obszarem 
Natura 2000. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) w granicach obszaru zabudowy w ”óJnocno wschodniej czę`ci terenu elementarnego (wyznaczonego 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy) do”uszcza się realizację kubaturowych obiektów budowlanych 
wyJącznie o charakterze tymczasowym; 

4) nakazuje się realizację co najmniej: 
a) w ”óJnocno-wschodniej czę`ci terenu elementarnego: miejsca od”oczynku i s”otkaL turystów 

w formie np. siedzisk z zadaszeniem wokóJ kręgu na ognisko, stanowisk obserwacyjnych dzikich 
”taków, 

b) w ”oJudniowo-zachodniej czę`ci terenu elementarnego: obiektu gastronomicznego z szaletem pu-
blicznym, ”rzy czy do”uszcza się umiejscowienie obu funkcji w jednym budynku lub w dwóch 
dobudowanych do siebie, 

c) wiaty na s”rzęt ”Jywający i magazynu na s”rzęt turystyczny ”oza obszarem NATURA 2000; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy lokalizowanej w ”óJnocno-wschodniej czę`ci terenu elementarnego: 

1 kondygnacja nadziemna do 7,5 m n.”.m., maksymalna wysoko`ć zabudowy lokalizowanej w ”oJu-
dniowo zachodniej czę`ci terenu elementarnego: 2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m n.p.m.; 

6) ustala się krycie budynków dachami stromymi za wyjątkiem budynków jednokondygnacyjnych, dla 
których do”uszcza się krycie dachami o innej geometrii niw dachy strome; w przypadku zastosowania 
dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla wszystkich gJównych ”oJaci 
dachowych budynku; 

7) zakazuje się wygradzania terenów w odlegJo`ci do 5,0 m od linii brzegowej Jez. Śąbie; na ”ozosta-
Jym obszarze do”uszcza się wygrodzenie terenów ”od warunkiem zastosowania ogrodzenia awurowe-
go z ”rze”ustami umowliwiającymi migracje zwierząt; 

8) do”uszcza się realizację wyJącznie jednego ”omostu ”rzystosowanego do cumowania s”rzętu ”Jywa-
jącego ”oJączonego z umocnionym nabrzewem, o konstrukcji dostosowanej do okresowych wahaL 
poziomu lustra wody w jeziorze z zastosowaniem technik ekoinwynierii, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 11; 

9) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-
trach zgodnych z ust. 4; 

10) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego 
oraz usytuowanego przy granicy z terenem Ś.Ś.3051.KŚ.Ś jednego no`nika informacji turystycznej 
albo o tematyce edukacyjno-przyrodniczej - o wysoko`ci do 3,5 m i powierzchni informacyjnej nie 
”rzekraczającej 2,0 m². 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się wydzielenie maksymalnie dwóch dziaJek budowlanych, z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 10; 
2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1200 m²; 
3) kąt ”oJowenia nowej granicy dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.3051.KD.D 

zawarty w ”rzedziale: od 45° do 90° albo w stosunku do linii brzegowej Jez. Śąbie: 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 12,0 m; zakazuje się wydzielenia dziaJki 

budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
5) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do terenu, brzegu Jez. Śąbie i pomostu; 
6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3051.KD.D; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; dopuszcza się 

lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych na ”arkingu w terenie elementarnym 
D.D.3001.KS,ZP. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3050.KD.D, D.D.3051.KD.D, 
D.D.3004.KP i/lub ul. Przestrzennej. 

§ 10. Teren elementarny D.D.3004.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

ciąg ”ieszy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000 oraz przy granicy siedliska bytowania zimorodka, 
wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN, oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy 
zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, ponadto dopuszczone przedsięwzięcia 
nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedlisko; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku planu; zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 
4) nakazuje się zastosowanie nawierzchni ”rze”uszczalnej; 
5) do”uszcza się wycinkę istniejących zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasadzenia wzdJuw 

granicy z terenem Ś.Ś.3005.źN wywo”Jotu z krzewów gatunków rodzimych zgodnie z § 6 ust. 2 
pkt 6, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 1; 

6) zakazuje się instalacji o`wietlenia terenu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL za”ewnienia kontynuacji ciągu ”ieszego 
w terenie elementarnym D.D.3005.ZN; 

2) zakazuje się realizacji obiektów maJej architektury za wyjątkiem elementów niezbędnych do realizacji 
wej`cia na wywszy ”oziom ciągu ”ieszego w terenie elementarnym D.D.3005.ZN; 

3) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe wyJącznie zgodne z ”rzeznaczeniem terenu okre`lonym 
w ust. 1; 

4) zakazuje się lokalizacji reklam i wolno stojących no`ników informacji turystycznej; ustalenie nie dotyczy 
jednego no`nika informacji o tematyce edukacyjno-przyrodniczej o wysoko`ci do 3,5 m i powierzchni 
informacyjnej nie ”rzekraczającej 2,0 m². 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 5,0 do 9,25 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
3) ustala się dostę” ogólny do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala ciąg ”ieszy o minimalnej szeroko`ci: 3,5 m, stanowiący kontynuację szlaku edukacji ekologicz-
nej w terenie elementarnym D.D.3005.ZN. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 
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§ 11. Teren elementarny D.D.3005.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL naturalna objęta ochroną ”rawną (obszar wystę”owania ”riorytetowego 
siedliska przyrodniczego oraz siedlisk chronionych gatunków ”taków i zwierząt); 

2) ustala się objęcie terenu ochroną ”rawną jako źes”óJ Przyrodniczo-Krajobrazowy ｭUj`cie PJoniｬ. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000, oznaczonych na rysunku planu: 
a) w granicach terenu elementarnego wystę”ują: ”riorytetowe siedliska lasu Jęgowego o kodzie 

91śO, siedlisko bytowania zimorodka, siedlisko bytowania gąsiorka, siedlisko bytowania bJotnia-
ka stawowego, siedlisko bytowania bobra, 

b) przy granicy: siedlisko bytowania zimorodka, wystę”ujące na obszarze terenu elementarnego 
D.D.3038.WS,ZN, 

c) w sąsiedztwie: siedlisko bytowania gąsiorka, wystę”ujące na obszarze terenu elementarnego 
D.D.3021.ZP, 

oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 
w szczególno`ci do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedliska; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) zakazuje się likwidacji stawów, trzcinowisk i szuwarów oraz wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 

a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) niezbędnej wycinki na ”otrzeby ochrony ”rzeciw”owodziowej, w tym w celu umowliwienia dostę-

pu do brzegu rzeki; 
4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 
5) zakazuje się zmiany naturalnego ”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie i rz. PJoni; 
6) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 99% terenu elementarnego; 
7) przy zmianie zagospodarowania terenu dopuszczonej w ust. 3 pkt 2 zakazuje się naruszania syste-

mów korzeniowych drzew. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) zakazuje się zmiany zagos”odarowania terenu za wyjątkiem realizacji: 

a) szlaku edukacji ekologicznej - ciągu ”ieszego w formie kJadki na sJu”ach (”omostu) - nadwieszonej 
nad terenem ”oro`niętym ro`linno`cią naturalną, o ”rzybliwonym schemacie gJównego ”rzebiegu 
oznaczonym na rysunku planu, 

b) terenowych `ciewek ”ieszych o maksymalnej szeroko`ci: 1,5 m, w tym wzdJuw rzeki i brzegu je-
ziora w rejonie uj`cia rz. PJoni, o ”rzebiegu najmniej ingerującym w `rodowisko biotyczne, 

c) otwarć widokowych w miejscach naturalnej eks”ozycji stawów oraz ”anoramy Jez. Śąbie wraz z te-
renami ”rzybrzewnymi, 

d) stanowisk obserwacyjnych ptactwa, 
e) awurowego ogrodzenia terenu z prze”ustami umowliwiającymi migracje zwierząt - od strony ul. Prze-

strzennej (poza granicami planu); 
3) ustala się urządzenie co najmniej jednego ”unktu widokowego nad brzegiem jeziora, o ”rzybliwonym 

usytuowaniu oznaczonym na rysunku planu oraz co najmniej jednej `ciewki ”ieszej, ”rowadzącej od 
ciągu ”ieszego w ulicy D.D.3044.KD.L do punktu widokowego; 

4) `ciewki ”iesze realizuje się jako gruntowe o nawierzchni utwardzonej przepuszczalnej lub w formie 
”omostów drewnianych; 

5) stanowiska obserwacyjne ptactwa sytuuje się w ”obliwu ciągów ”ieszych i `ciewek ”ieszych; 
6) do”uszcza się dostosowanie brzegu jeziora ”rzy jednym z ”unktów widokowych do krótkotrwaJego 

”ostoju s”ortowych jednostek ”Jywających (n”. ”o”rzez realizację ”omostu); 
7) zakazuje się lokalizacji reklam i wolno stojących no`ników informacji turystycznej; ustalenie nie dotyczy 

no`ników informacji o tematyce edukacyjno-przyrodniczej oraz oznakowania nawigacyjnego (w bez-
”o`rednim sąsiedztwie akwenu). 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych z wyjątkiem związanych z wydzieleniem szlaku edukacji eko-
logicznej, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, z zastrzeweniem z § 6 ust. 4 pkt 10; 
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2) ustala się dostę” ogólny do ciągu ”ieszego oraz co najmniej dostę” ”ubliczny do ”ozostaJej czę`ci 
terenu wraz z elementami zagospodarowania zgodnymi z ust. 3 pkt 2; 

3) do”uszcza się scalenia gruntów i korekty ”odziaJów wJasno`ciowych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenów: Ś.Ś.3044.KŚ.L i/lub Ś.Ś.3050.KŚ.Ś, Ś.Ś.3051.KŚ.Ś oraz ciągu ”ieszego w te-
renie D.D.3004.KP. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zakazuje się lokalizacji obiektów i sieci inwynieryjnych; 

§ 12. Teren elementarny D.D.3006.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 

3) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 90% ”owierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem niekubaturowych obiektów maJej architektury; 
2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga terenu z ul. Przestrzennej (poza granicami planu); 
2) ustala się realizację jednego miejsca ”ostojowego do obsJugi ”rze”om”owni `cieków sanitarnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

nakazuje się realizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych. 

§ 13. Teren elementarny D.D.3007.UT,MW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug turystyki, usJug hotelowych i pensjonatowych, z dopuszcze-
niem wprowadzenia lokali mieszkalnych (apartamenty mieszkaniowe); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) rekreacja i sport, 
b) opieka zdrowotna i wypoczynek, 
c) kultura i o`wiata, 
d) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

obszarów ”rzyrody chronionej, 
e) gastronomia, 
f) handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw i gazu do 

”ojazdów mechanicznych, 
g) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki pojazdowej; 

3) w granicach dziaJki budowlanej ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej lokali mieszkalnych: 
50% Jącznej ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony ”rzy granicy obszaru NATURA 2000, oznaczonego na rysunku ”lanu; ”rzy zmianie 
zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) zabudowa i zmiana zagos”odarowania nie mowe zakJócać naturalnych warunków gruntowo-wodnych 
istniejących na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN (obszar NATURA 2000); 

3) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
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4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 

5) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 
7) ustala się oddzielenie terenu od terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN gęstym wywo”Jotem lub zwartym 

ciągiem zakrzewieL z udziaJem krzewów kolczastych, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 pkt 9; 
8) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania i ”odwywszenie terenu; 
9) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci 

odkomunikacyjnych, w tym nakazuje się w”rowadzenie zieleni zwartej o charakterze izolacyjnym 
wzdJuw ul. Przestrzennej (odcinek ulicy poza granicami planu) z zastrzeweniem § 6 ust. 2 pkt 9. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązująca linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) zabudowę ksztaJtuje się w formie zamknięcia kom”ozycyjnego widoków terenów: Ś.Ś.3041.KŚ.ź 

(ul. Przestrzenna), Ś.Ś.3044.KŚ.L, oraz sąsiadujących ulic ”oza granicami ”lanu (ul. Przestrzenna, 
ul. Lotnicza), z otwarciem widokowym w kierunku Jez. Śąbie oraz ko`cioJa ”arafialnego ”w. Nie”oka-
lanego Poczęcia NMP w Śąbiu, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu; 

4) nakazuje się dostosowanie formy zabudowy do wymogów uksztaJtowania: 
a) harmonijnych elewacji zes”oJu zabudowy od strony ul. Przestrzennej i ul. Lotniczej (ulice poza 

granicami planu) oraz od strony terenu elementarnego D.D.3044.KD.L, 
b) harmonijnej elewacji zes”oJu zabudowy od strony ciągów ”ieszych w terenie elementarnym 

D.D.3005.ZN, 
c) harmonijnej ”anoramy widzianej od strony Jez. Śąbie; 

5) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne do 16,5 m n.p.m., przy czym 

w miejscu usytuowania otwarcia widokowego do”uszcza się zwiększenie wysoko`ci zabudowy do 5 
kondygnacji nadziemnych do 19,5 m n.p.m.; 

7) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w przypadku zastosowania dachu co najmniej dwu spadowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

8) zakazuje się sytuowania lokali mieszkalnych w ”arterach budynków od strony terenu elementarnego 
D.D.3044.KD.L i ul. Przestrzennej (”oza granicami ”lanu); do”uszcza się wprowadzenie lokali miesz-
kalnych ”owywej ”arteru zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 12; 

9) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
10) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-

mieszkalnych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako ”lac komu-
nikacyjny, rekreacyjny lub parking; 

11) zakazuje się realizacji stacji transformatorowej w formie obiektu wolno stojącego; 
12) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 
13) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o wysoko`ci do 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 
2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 2000 m²; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Przestrzennej 

(poza granicami planu) i pasa drogowego ulicy w terenie elementarnym D.D.3044.KD.L zawarty w przedzia-
le: od 65° do 90°; 

4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej wzdJuw terenu elementarnego Ś.Ś.3044.KŚ.L: 
35,0 m; zakazuje się wydzielenia dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 

5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3044.KD.L; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie D.D.3044.KD.L i/lub ul. Prze-
strzennej (poza granicami planu); 

2) do”uszcza się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV, z zastrze-
weniem ust. 3 pkt 11. 

§ 14. Teren elementarny D.D.3008.MW,U,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: apartamentowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami oraz zieleL 
urządzona; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 
a) rekreacja i turystyka, 
b) usJugi hotelowe i pensjonatowe, 
c) opieka zdrowotna i wypoczynek, 
d) kultura i o`wiata, 
e) specjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

obszarów ”rzyrody chronionej, 
f) gastronomia, 
g) handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50,0 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw i gazu do 

”ojazdów mechanicznych, 
h) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) w granicach dziaJki budowlanej ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej lokali usJugowych: 
10% Jącznej ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych; 

4) w granicach terenu elementarnego ustala się lokalizację stacji transformatorowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony ”rzy granicy obszaru NATURA 2000, w tym siedliska bytowania bobra wystę”ującego 
na obszarze terenu elementarnego D.D.3005.ZN, oznaczonego na rysunku planu; przy zmianie zago-
s”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, ”onadto ”lanowane ”rzedsięwzięcia nie mogą zna-
cząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedlisko; 

2) warunkiem zmiany zagospodarowania terenu jest zachowanie naturalnych warunków gruntowo-
wodnych istniejących na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN (obszar NATURA 
2000); 

3) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 

5) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) dopuszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 
7) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania i ”odwywszenie terenu; 
8) nakazuje się uksztaJtowanie ”owiązaL ekologicznych ”omiędzy rz. PJonią a obszarem zieleni naturalnej 

objętej ochroną ”rawną w terenie D.D.3005.ZN i Jez. Śąbie; ”owierzchnie biologicznie czynne za-
chowuje się w ”asach ”omiędzy zes”oJami zabudowy - ”romieni`cie względem terenu elementarnego 
D.Ś.3038.WS,źN (rz. PJonia) i jako kontynuacja ”asów zieleni ”omiędzy zabudową w terenie 
D.D.3011.MW,U,ZP; 

9) ustala się oddzielenie terenu od terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN gęstym wywo”Jotem lub zwartym 
ciągiem zakrzewieL z udziaJem krzewów kolczastych, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 pkt 9. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązująca linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) zabudowę ksztaJtuje się w formie zamknięcia kom”ozycyjnego widoków z ciągów ”ieszych w terenie 

elementarnym D.D.3005.ZN, z otwarciem widokowym w kierunku Jez. Śąbie oraz ko`cioJa ”arafial-
nego ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP w Śąbiu, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysun-
ku planu; 

4) ustala się dostosowanie formy zabudowy do wymogów uksztaJtowania: 
a) harmonijnej elewacji zes”oJu zabudowy od strony terenu elementarnego Ś.Ś.3044.KŚ.L, 
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b) harmonijnej elewacji zes”oJu zabudowy od strony ciągów ”ieszych w terenie elementarnym 
D.D.3005.ZN, 

c) harmonijnej ”anoramy widzianej od strony Jez. Śąbie; 
5) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne do 14,0 m n.p.m., przy czym w miej-

scu usytuowania otwarcia widokowego do”uszcza się zwiększenie wysoko`ci zabudowy do 4 kon-
dygnacji nadziemnych do 16,5 m n.p.m., z zastrzeweniem ust. 3 pkt 8; 

7) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

8) zabudowę realizuje się w zes”oJach o zrównicowanej wysoko`ci, usytuowanych ”omiędzy ciągami 
zieleni ksztaJtowanymi ”romieni`cie względem terenu elementarnego Ś.Ś.3038.WS,źN (rz. PJonia) - 
na ”rzedJuweniu ciągów zieleni urządzonej w terenie elementarnym D.D.3011.MW,U,ZP; 

9) zakazuje się sytuowania lokali mieszkalnych w ”arterach budynków od strony terenu elementarnego 
D.D.3044.KD.L; 

10) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
11) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-

mieszkalnych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako ”lac komu-
nikacyjny, rekreacyjny lub parking; 

12) zagospodarowanie terenu i kom”ozycję zes”oJu zieleni ksztaJtuje się zgodnie z ust. 2 pkt 8; 
13) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o parame-

trach zgodnych z ust. 4; 
14) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o wysoko`ci do 3,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 
2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3000 m²; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy w terenie 

elementarnym D.D.3044.KD.L zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej wzdJuw terenu elementarnego Ś.Ś.3044.KŚ.L: 

35,0 m; zakazuje się wydzielenia dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3044.KD.L; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie D.D.3044.KD.L; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji kablowej 
sieci elektroenergetycznej 0,4 kV lub ”rzeJowenie w teren D.D.3044.KD.L; 

3) do”uszcza się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 15. Teren elementarny D.D.3009.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: apartamentowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami; 
a) rekreacja i turystyka, 
b) usJugi hotelowe i pensjonatowe, 
c) opieka zdrowotna i wypoczynek, 
d) kultura i o`wiata, 
e) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

obszarów ”rzyrody chronionej, 
f) gastronomia, 
g) handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50,0 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw i gazu do 

”ojazdów mechanicznych, 
h) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

2) w granicach dziaJki budowlanej ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej lokali usJugowych: 
20% Jącznej ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 

4) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-
dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9; 

5) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania i ”odwywszenie terenu; 
6) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci 

odkomunikacyjnych, w tym nakazuje się w”rowadzenie zieleni zwartej o charakterze izolacyjnym 
wzdJuw ul. Przestrzennej (odcinek ulicy poza granicami planu) z zastrzeweniem § 6 ust. 2 pkt 9; 

7) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) zabudowę ksztaJtuje się w formie zamknięcia kom”ozycyjnego widoku od strony ciągu ”ieszego 

w terenie elementarnym D.D.3005.ZN, z otwarciem widokowym w kierunku Jez. Śąbie, na zakole rz. 
PJoni oraz w kierunku ko`cioJa ”arafialnego ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP w Śąbiu, o ”rzybliwo-
nym usytuowaniu oznaczonym na rysunku planu; 

3) nakazuje się dostosowanie formy zes”oJu zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej ele-
wacji od strony terenu D.D.3041.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

4) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 

a) lokalizowanej w sąsiedztwie terenu elementarnego Ś.Ś.3044.KŚ.L: 4 kondygnacje nadziemne do 
16,5 m n.p.m., przy czym w miejscu usytuowania otwarcia widokowego do”uszcza się zwięk-
szenie wysoko`ci zabudowy do 5 kondygnacji nadziemnych do 19,5 m n.p.m., 

b) lokalizowanej w sąsiedztwie terenu elementarnego Ś.Ś.3010.U,MW: 3 kondygnacje nadziemne 
do 14,5 m n.p.m; 

6) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

7) zes”oJy zabudowy realizuje się w ukJadach ograniczających wewnętrzne ”lace ”ubliczne; 
8) zakazuje się sytuowania lokali mieszkalnych w ”arterach budynków od strony terenów elementar-

nych: D.D.3041.KD.Z (ul. Przestrzenna) i Ś.Ś.3044.KŚ.L; do”uszcza się w”rowadzenie lokali miesz-
kalnych ”owywej ”arteru zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 12; 

9) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
10) lokale usJugowe sytuuje się ”rzede wszystkim w sąsiedztwie terenu elementarnego Ś.Ś.3041.KŚ.ź - 

w ”arterach budynków lokalizowanych w pierzei ul. Przestrzennej; 
11) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-

mieszkalnych ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako ”lac komu-
nikacyjny, rekreacyjny lub ”arking; do”uszcza się realizację garawy wielo”oziomowych jako obiekty 
wolno stojące; 

12) w pierzejach ulic w terenach: D.D.3041.KD.Z i D.D.3044.KD.L oraz ul. Przestrzennej (poza granicami 
”lanu) zakazuje się realizacji stacji transformatorowej w formie obiektu wolno stojącego; 

13) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-
trach zgodnych z ust. 4; 

14) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej w odlegJo`ci do 
100,0 m od granicy strefy A ochrony konserwatorskiej, o przebiegu oznaczonym na rysunku planu; 
maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących na ”ozostaJym obszarze i no`ników informacji tury-
stycznej: 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m²; 
2) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Przestrzennej 

zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90°, w stosunku do pasa drogowego ulicy w terenie elementarnym 
D.D.3044.KD.L zawarty w ”rzedziale: od 65° do 90°; 

3) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; zakazuje się wydzielenia dziaJki 
budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy lub drogi wewnętrznej; 
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4) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów:: Ś.Ś.3044.KŚ.L i/lub Ś.Ś.3052.KŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3041.KD.Z (ul. Prze-
strzenna), D.D.3044.KD.L, D.D.3052.KDW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę sieci gazowej `redniego ci`nienia Ø 200 mm 
i ”rzeJowenie w teren D.D.3041.KD.Z; 

3) do”uszcza się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV, z zastrze-
weniem ust. 3 pkt 12. 

§ 16. Teren elementarny D.D.3010.U,MW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z dopuszczeniem wprowadzenia lokali mieszkalnych (apar-
tamenty mieszkaniowe); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 
a) rekreacja i turystyka, 
b) usJugi hotelowe i pensjonatowe, 
c) kultura i o`wiata, 
d) gastronomia, 
e) usJugi hotelowe i pensjonatowe, 
f) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

obszarów ”rzyrody chronionej, 
g) handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m², 
h) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej, 
i) zgodnych z pkt 2; 

3) do”uszcza się funkcjonowanie istniejącego zakJadu ”rodukcyjnego stolarki okiennej i drzwiowej do 
czasu jego likwidacji wraz z likwidacją istniejących budynków lub ich ”rzebudową zgodną z ust. 2 i 3, 
z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 24; 

4) po zmianie funkcji terenu zgodnej z pkt 1 i 2, na czę`ci terenu ”rzylegającej do rz. PJoni do”uszcza się 
lokalizację ”rzystani rybackiej ograniczonej do: nabrzewa ”rzystosowanego do cumowania rybackich 
jednostek ”Jywających, za”lecza socjalnego i suszarni sieci, usJug towarzyszących wraz z mowliwo-
`cią organizacji czasowego targu rybnego; 

5) w granicach dziaJki budowlanej ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej lokali mieszkal-
nych: 30% Jącznej ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawo-
wych i istniejącej zabudowy ”rodukcyjno-usJugowej niezgodnej z ust. 2 i 3. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
4) zakazuje się sytuowania nowej zabudowy i nasadzeL drzew i krzewów w odlegJo`ci do 5,0 m od 

brzegu rzeki; 
5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 
pkt 8; 

6) do”uszcza się umocnienie brzegu rz. PJoni z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii brzegowej ”od warun-
kiem prowadzenia prac w s”osób nie ”owodujący negatywnych zmian stanu odcinka rzeki znajdują-
cego się w granicach obszaru NATURA 2000, oznaczonego na rysunku planu, zgodnie z § 6 ust. 2 
pkt 11. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) zabudowę i zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się ze szczególnym uwzględnieniem zamknięcia kom-

pozycyjnego widoku z ulicy D.D.3049.KD.D (ul. Przybrzewna) i od strony zakola rz. PJoni; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 61 ｦ 9200 ｦ Poz. 1095 

 

3) ustala się dostosowanie formy zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej elewacji zes”oJu 
zabudowy od strony ul. Przestrzennej i rz. PJoni; 

4) zabudowę i zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do uksztaJtowania niezakJóconego widoku na 
rz. PJonię i ”ierzeję ul. Przybrzewnej; 

5) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne do 14,5 m n.p.m.; 
7) w pierzei ul. Przestrzennej i wzdJuw brzegu rzeki nową zabudowę kryje się dachami stromymi 

o jednakowym nachyleniu gJównych ”oJaci dachowych w budynku; 
8) ”oza ”ierzeją ul. Przestrzennej i ”ierzeją nowej zabudowy wzdJuw brzegu rzeki do”uszcza się krycie 

budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; w przypadku zastoso-
wania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla wszystkich gJównych 
”oJaci dachowych budynku; 

9) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
10) ustala się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 

nabrzewe ”rzystosowuje się do cumowania s”ortowych i rybackich maJych jednostek ”Jywających, 
”rzy jednoczesnym umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa; 

11) na nabrzewu do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywających w energię 
elektryczną i wodę; 

12) zabudowę usJugową i lokale usJugowe sytuuje się co najmniej od strony ul. Przestrzennej i rz. PJoni; 
13) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-

mieszkalnych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako ”lac komu-
nikacyjny, rekreacyjny lub ”arking, ”rzy czym zakazuje się sytuowania garawy widocznych od strony 
ul. Przestrzennej lub rz. PJoni; 

14) ustala się ”rzebieg `ciewki ”ieszej Jączącej teren elementarny Ś.Ś.3052.KŚW z terenem D.D.3011.MW,U,ZP 
wzdJuw brzegu rz. PJoni, o minimalnej szeroko`ci: 3,5 m, z zastrzeweniem ust. 4 pkt 5; 

15) w pierzei ul. Przestrzennej w terenie Ś.Ś.3041.KŚ.ź, zakazuje się realizacji stacji transformatorowej 
w formie obiektu wolno stojącego; 

16) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-
trach zgodnych z ust. 4; 

17) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego 
(wzdJuw brzegu rzeki) oraz lokalizowanych w odlegJo`ci ”owywej 5,0 m od linii brzegu i nie ”rzesJania-
jących obiektów zabytkowych (”rzy ul. Przybrzewnej) no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci 
do 2,0 m i powierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m². 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m²; 
2) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Przestrzennej 

lub brzegu rz. PJoni zawarty w ”rzedziale: od 80° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; do”uszcza się wydzielenie dziaJki 

budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
4) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów; 
5) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do `ciewki ”ieszej zgodnej z ust. 3 pkt 14, oraz brzegu rz. PJoni - 

na caJej dJugo`ci `ciewki ”ieszej i niezabudowanego nabrzewa ”rzy mo`cie nad rz. PJonią. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Ś.Ś.3044.KŚ.L ”o”rzez drogę wewnętrzną Ś.Ś.3052.KŚW; 
2) do czasu ”rzebudowy ulicy Przestrzennej do”uszcza się obsJugę terenu ”o”rzez istniejący zjazd; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3041.KD.Z, D.D.3052.KDW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę sieci gazowej `redniego ci`nienia Ø 200 
mm i ”rzeJowenie w teren D.D.3041.KD.Z; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji sieci inwynie-
ryjnych wraz z inwynieryjnymi urządzeniami sieciowymi; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji kawdej ze 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 15. 
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§ 17. Teren elementarny D.D.3011.MW,U,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: a”artamentowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami oraz zieleL 
urządzona; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 
a) rekreacja i turystyka, 
b) usJugi hotelowe i pensjonatowe, 
c) opieka zdrowotna i wypoczynek, 
d) kultura i o`wiata, 
e) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

obszarów ”rzyrody chronionej, 
f) gastronomia, 
g) handel w lokalach o powierzchni sprzedawy do 50,0 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw i gazu do 

”ojazdów mechanicznych, 
h) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) w granicach dziaJki budowlanej ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej lokali usJugowych: 
10% Jącznej ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, w tym ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego 
o kodzie 91EO i siedliska bytowania bobra, wystę”ujących na obszarze terenu elementarnego 
Ś.Ś.3005.źN oraz ”rzy granicy siedliska bytowania zimorodka wystę”ującego na obszarze terenu 
elementarnego D.D.3038.WS,ZN, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zagospodarowania te-
renu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, ”onadto ”lanowane ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatyw-
nie oddziaJywać na ww. siedliska; 

2) warunkiem zmiany zagos”odarowania terenu jest zachowanie naturalnych warunków gruntowo-
wodnych istniejących na obszarze terenu elementarnego D.D.3005.ZN (obszar NATURA 2000); 

3) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
5) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) zakazuje się sytuowania nowej zabudowy i nasadzeL drzew i krzewów w odlegJo`ci do 5,0 m od 

brzegu rzeki; 
7) dopuszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 
8) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania i ”odwywszenie terenu; 
9) nakazuje się uksztaJtowanie ”owiązaL ekologicznych ”omiędzy rz. PJonią a obszarem zieleni naturalnej 

objętej ochroną ”rawną w terenie Ś.Ś.3005.źN; ”owierzchnie terenu biologicznie czynne zachowuje się 
w ”asach ”omiędzy zes”oJami zabudowy - ”romieni`cie względem terenu elementarnego Ś.Ś.3038.WS,ZN 
(rz. PJonia) i jako kontynuacja ”asów zieleni ”omiędzy zabudową w terenie D.D.3008.MW,U,ZP; 

10) do”uszcza się umocnienie brzegu rz. PJoni z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii brzegowej ”od warun-
kiem prowadzenia prac w s”osób nie ”owodujący negatywnych zmian stanu odcinka rzeki znajdują-
cego się w granicach obszaru NATURA 2000, oznaczonego na rysunku planu, zgodnie z § 6 ust. 2 
pkt 11. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązująca linia zabudowy okre`lona na rysunku planu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) zabudowę i zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się ze szczególnym uwzględnieniem zamknięć kom-

”ozycyjnych widoków z ulic: D.D.3043.KD.L (ul. Zapomniana), D.D.3044.KD.L i szlaku edukacji eko-
logicznej w terenie elementarnym Ś.Ś.3005.źN; zamknięcia kom”ozycyjne ksztaJtuje się wraz 
z otwarciami widokowymi w kierunku Jez. Śąbie, zakola i uj`cia rz. PJoni oraz w kierunku ko`cioJa 
”arafialnego ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP w Śąbiu, o przybliwonym usytuowaniu oznaczonym na 
rysunku planu; 

4) ustala się dostosowanie formy zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej: 
a) elewacji zes”oJu zabudowy od strony rz. PJoni, 
b) harmonijnej elewacji zes”oJu zabudowy od strony terenu elementarnego Ś.D.3044.KD.L, 
c) ”anoramy widzianej od strony Jez. Śąbie; 
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5) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne do 14,5 m n.p.m., przy czym w miej-

scu usytuowania otwarć widokowych do”uszcza się zwiększenie wysoko`ci zabudowy do 4 kondy-
gnacji nadziemnych do 16,5 m n.p.m., z zastrzeweniem ust. 3 pkt 8; 

7) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w przypadku zastosowania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

8) zabudowę realizuje się w zes”oJach o zrównicowanej wysoko`ci, usytuowanych ”omiędzy ciągami 
zieleni ksztaJtowanymi ”romieni`cie względem terenu elementarnego Ś.Ś.3038.WS,źN (rz. PJonia) 
oraz na ”rzedJuweniu ciągów zieleni urządzonej w terenie elementarnym D.D.3008.MW,U,ZP; 

9) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
10) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-

mieszkalnych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako ”lac komu-
nikacyjny, rekreacyjny lub parking; 

11) do”uszcza się budowę i ”rzebudowę umocnieL brzegowych, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 10; nabrzewe 
”rzystosowuje się do cumowania maJych jednostek ”Jywających i s”rzętu ”Jywającego, ”rzy jedno-
czesnym umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa; 

12) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla s”rzętu ”Jywającego i maJych jednostek ”Jywają-
cych o konstrukcji dostosowanej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w rzece, z zastrzewe-
niem ust. 2 pkt 1; 

13) zagospodarowanie terenu i kom”ozycję zes”oJu zieleni ksztaJtuje się zgodnie z ust. 2 pkt 9; 
14) w pierzei ulicy w terenie Ś.Ś.3044.KŚ.L zakazuje się realizacji stacji transformatorowej w formie 

obiektu wolno stojącego; 
15) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 
16) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego 

(wzdJuw brzegu rzeki) oraz no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci do 2,0 m i powierzchni in-
formacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m². 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m²; 
2) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy w terenie 

elementarnym D.D.3044.KD.L i brzegu rz. PJoni zawarty w ”rzedziale: od 80° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; 
4) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów; 
5) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do rz. PJoni - w odlegJo`ci do co najmniej 5,0 m od brzegu rzeki. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3044.KŚ.L i/lub Ś.Ś.3052.KŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3044.KD.L, D.D.3052.KDW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji kablowej 
sieci elektroenergetycznej 0,4 kV; 

3) do”uszcza się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV, z zastrze-
weniem ust. 3 pkt 14. 

§ 18. Teren elementarny D.D.3012.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, w tym ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego 
o kodzie 91śO i siedliska bytowania bobra, wystę”ujących na obszarze terenu elementarnego 
Ś.Ś.3005.źN oraz ”rzy granicy siedliska bytowania zimorodka, wystę”ującego obszarze terenu ele-
mentarnego D.D.3038.WS,ZN, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zagospodarowania tere-
nu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, ”onadto ”lanowane ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie 
oddziaJywać na ww. siedliska 
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2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

3) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 90% ”owierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem niekubaturowych obiektów maJej architektury; 
2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów; 
3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego; 
4) zakazuje się lokalizacji reklam; ustalenie nie dotyczy jednego no`nika informacji turystycznej o wyso-

ko`ci do 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu D.D.3044.KD.L. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

nakazuje się realizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych. 

§ 19. Teren elementarny D.D.3013.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, w tym siedliska bytowania gąsiorka, wystę”u-
jącego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3021.źP oraz siedliska bytowania zimorodka, wystę”u-
jącego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3038.WS,źN, oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy 
zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, ”onadto ”lanowane ”rzedsięwzięcia 
nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na to siedlisko; 

2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

3) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 90% ”owierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem niekubaturowych obiektów maJej architektury; 
2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów; 
3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego; 
4) zakazuje się lokalizacji reklam; ustalenie nie dotyczy jednego no`nika informacji turystycznej o wyso-

ko`ci do 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu D.D.3043.KD.L. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

nakazuje się realizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych. 

§ 20. Teren elementarny D.D.3014.U,MW,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z dopuszczeniem wprowadzenia lokali mieszkalnych (apar-
tamenty mieszkaniowe) oraz zieleL urządzona; 

2) do”uszcza się lokalizację ”ortu rybackiego ograniczonego do: nabrzewa ”rzystosowanego do cumo-
wania rybackich jednostek ”Jywających, za”lecza socjalnego i suszarni sieci, usJug towarzyszących 
wraz z targiem rybnym; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie usJug z zakresu: 
a) rekreacja i turystyka, 
b) gastronomia, 
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c) usJugi hotelowe i pensjonatowe, 
d) handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw i gazu do 

”ojazdów mechanicznych, 
e) specjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki, wykorzystują-

ca dostę” do akwenów weglownych, 
f) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

4) w granicach dziaJki budowlanej ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej lokali mieszkalnych: 
50% Jącznej ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych; 

5) ustala się w”rowadzenie komunikacji ”ieszej i rowerowej w ”ostaci ciągów ”ieszych, `ciewki rowe-
rowej i ”laców ”ublicznych, zgodnie z ust. 3 pkt 5 i 21; 

6) ustala się lokalizację stacji transformatorowej, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 19. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, w tym siedliska bytowania gąsiorka, wystę”u-
jącego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3021.źP oraz ”rzy granicy siedliska bytowania zimo-
rodka, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3038.WS,źN, oznaczonych na rysunku 
”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, ponadto planowane 
”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedliska; 

2) warunkiem zmiany zagos”odarowania terenu jest zachowanie naturalnych warunków gruntowo-wodnych 
istniejących na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3021.źP (obszar NATURA 2000); 

3) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na ry-

sunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
5) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
6) zakazuje się sytuowania nowej zabudowy i nasadzeL drzew i krzewów w odlegJo`ci do 5,0 m od 

brzegu rzeki; 
7) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 
8) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania i ”odwywszenie terenu; 
9) nakazuje się uksztaJtowanie ”owiązaL ekologicznych ”omiędzy ramionami zakola rz. PJoni oraz tą 

rzeką a obszarem NATURA 2000, oznaczonym na rysunku planu; 
10) nakazuje się umocnienie nabrzewy wzdJuw ”óJnocnej granicy terenu elementarnego oraz do”uszcza się 

umocnienie brzegu rz. PJoni wzdJuw ”oJudniowej granicy terenu elementarnego wraz ze zmianą ”rze-
biegu linii brzegowej - ”od warunkiem zastosowania technik ekoinwynierii oraz ”rowadzenia ”rac 
w s”osób nie ”owodujący negatywnych zmian stanu odcinka rzeki znajdującego się w granicach ob-
szaru NATURA 2000, oznaczonego na rysunku planu, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 11; 

11) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
3) zabudowę i zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się ze szczególnym uwzględnieniem zamknięć kom-

”ozycyjnych widoków: 
a) wzdJuw rz. PJoni z ul. Przybrzewnej i od strony ulic: Przestrzennej, śmilii Gierczak, 
b) od strony ”laców ”ublicznych oraz ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w terenie D.D.3019.KPR,ZP; 

4) ustala się dostosowanie formy zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej elewacji zes”oJu 
zabudowy wzdJuw ciągu ”ieszego oznaczonego na rysunku planu (ul. Grójecka) i od strony rz. PJoni; 

5) ustala się wyksztaJcenie zes”oJu ”laców ”ublicznych w rejonie: 
a) skrzywowania ul. Przybrzewnej z ciągiem ”ieszym (ul. Grójecka), 
b) odcinka ciągu ”ieszego (ul. Grójecka) ”rzylegającego do rz. PJoni, 
c) na zakolu rz. PJoni - ”rzylegający do nabrzewa, 
o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu oraz ciągu ”ieszego o ”rzebiegu zgodnym 

z przebiegiem ul. Grójeckiej; 
6) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
7) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne do 16,5 m n.p.m.; 
8) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 

w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 
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9) nakazuje się Jączne zakom”onowanie i harmonijne ”oJączenie: ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej oraz 
”rzej`ć ”ieszych (otwartych lub zadaszonych) i ”laców ”ublicznych; zes”oJy zabudowy usJugowej 
i usJugowo-mieszkaniowej realizuje się w ukJadach obudowujących ”rzestrzenie ”ubliczne (”lace, ciągi 
komunikacyjne) z otwarciami widokowymi na rzekę i charakterystyczne elementy kompozycji prze-
strzennej - w oparciu o ws”ólną i caJo`ciową konce”cję o s”ójnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 
zgodnie z pkt 5 i 21; 

10) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
11) ustala się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 1; 

nabrzewa ”rzystosowuje się do cumowania s”ortowych i rybackich maJych jednostek ”Jywających, 
”rzy jednoczesnym umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa; 

12) na nabrzewach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywających w energię 
elektryczną i wodę; 

13) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla maJych jednostek ”Jywających, o konstrukcji 
dostosowanej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w rzece; 

14) zabudowę usJugową i lokale usJugowe sytuuje się od strony rz. PJoni, ”lacu ”ublicznego (zes”oJu ”la-
ców) i ciągu ”ieszego (ul. Grójecka); 

15) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-
mieszkalnych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako plac komu-
nikacyjny, rekreacyjny lub parking; 

16) do czasu lokalizacji przystani rybackiej w terenie elementarnym D.D.3002.U,UT i w jego sąsiedztwie 
(poza granicami planu) lub w terenie elementarnym D.D.3010.U,MW lub poza granicami planu, do-
puszcza się uwytkowanie istniejącej zabudowy tymczasowej i zagos”odarowania terenu niezbędnych 
do funkcjonowania przystani rybackiej; 

17) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej: 1 kondygnacja i 5,5 m n.p.m.; 
18) wzdJuw zachodniej i ”oJudniowej granicy terenu elementarnego oraz wzdJuw brzegu rzeki w sąsiedz-

twie ul. Grójeckiej, ustala się w”rowadzenie zieleni urządzonej w formie zes”oJów zieleni o kom”ozy-
cji dostosowanej do wymogów uksztaJtowania harmonijnej elewacji wzdJuw rz. PJoni, zgodnie z ust. 2 
pkt 9; 

19) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej: 
a) jako wbudowanej albo dobudowanej do budynku usJugowego lub usJugowo-mieszkaniowego, 
b) w formie obiektu wolno stojącego - wyJącznie ”oza zes”oJami zabudowy sytuowanej w oparciu 

o obowiązujące linie zabudowy wzdJuw ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej (w ul. Grójeckiej) oraz 
jako obudowę ”laców ”ublicznych; 

20) realizację nowej zabudowy kubaturowej o charakterze staJym do”uszcza się wyJącznie na dziaJce 
budowlanej o parametrach zgodnych z ust. 4, z zastrzeweniem pkt 5; 

21) ustala się ”rzebieg ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, oznaczony na rysunku ”lanu zgodnie z histo-
rycznym przebiegiem ul. Grójeckiej, stanowiący kontynuację ”rzebiegu ciągu ”ieszego w terenie 
Ś.Ś.3022.US,źP oraz ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w terenie D.D.3049.DD.D (ul. Przybrzewna), 
oraz ”oJączenie ”rzej`ciami ”ieszymi ”laców ”ublicznych między sobą (w tym z nabrzewem rz. PJoni); 

22) do czasu realizacji ulicy lokalnej wraz z ”rze”rawą mostową nad rz. PJonią w terenie elementarnym 
Ś.Ś.3044.KŚ.L, do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowanie terenu w postaci placu manewrowe-
go na zakoLczeniu ulicy lokalnej w terenie D.D.3043.KD.L oraz parkingu w rejonie usytuowania placu 
publicznego zgodnie z pkt 5 lit. b; 

23) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustalenie nie dotyczy lokalizowanych ”oza ”rzebie-
giem ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej (zgodnie z historycznym przebiegiem ul. Grójeckiej) no`ników 
informacji turystycznej o wysoko`ci do 2,0 m i powierzchni informacyjnej nie przekraczającej 1,0 m²; 

24) na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej, o granicach oznaczonych na rysunku 
planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1000 m²; 
2) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Przestrzennej 

i brzegu rz. PJoni zawarty w ”rzedziale: od 80° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 

a) w zabudowie wolnostojącej: 35,0 m, 
b) w zabudowie zwartej: 15,0 m; 

dopuszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
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4) ustala się dostę” ogólny do ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej (ul. Grójecka), ”lacu ”ublicznego (ze-
s”oJu ”laców) i nabrzewy, z zastrzeweniem ust. 4 pkt 5; 

5) w przypadku tymczasowej lokalizacji ”rzystani rybackiej ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do 
terenu przystani wraz z nabrzewem; 

6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: D.D.3043.KD.L (ul. Zapomniana) i/lub D.D.3049.KD.D (ul. Przybrzewna); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 
3) w ul. Grójeckiej nakazuje się realizację: 

a) ciągu ”ieszego o minimalnej szeroko`ci: 2,0 m, 
b) `ciewki rowerowej o minimalnej szeroko`ci: 2,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3043.KD.L, D.D.3049.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę sieci gazowej `redniego ci`nienia Ø 200 
mm i ”rzeJowenie w teren D.D.3041.KD.Z; 

3) nakazuje się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 21. Teren elementarny D.D.3015.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem w”rowadzenia usJug; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 
”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 

b) usJugi ”ensjonatowe, 
c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki, wykorzystują-

ca dostę” do akwenów weglownych, 
d) gastronomia (np. pub, kawiarnia, cukiernia, bar bistro, pizzeria itp.), 
e) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) do”uszcza się ada”tacje lokali mieszkalnych lub ich czę`ci na lokale usJugowe, ada”tacje istniejącej 
zabudowy gos”odarczej na cele usJugowe, realizacje nowych obiektów mieszkalno-usJugowych lub 
usJugowych zgodnie z ust. 3 pkt 7 i 8, oraz realizacje nowych obiektów usJugowych ”oza ”ierzejami 
ulic; 

4) do”uszcza się funkcjonowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej ”rzy ul. Przybrzewnej 7. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) na dziaJkach budowlanych, na których udziaJ terenu biologicznie czynnego jest w dniu uchwalenia 

”lanu mniejszy niw 50% i w ”rzy”adkach braku mowliwo`ci jego ”owiększenia do”uszcza się jednora-
zowo ”omniejszenie udziaJu terenu biologicznie czynnego ustalonego w pkt 1 - wyJącznie w zakresie 
niezbędnym do ”o”rawy stanu technicznego zabudowy lub standardu wy”osawenia terenu, lecz nie 
więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 

4) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej; 
5) nową zabudowę w pierzei ul. śmilii Gierczak realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL technicznych 

eliminujących ”rzekroczenie do”uszczalnego ”oziomu duwięku w pomieszczeniach przeznaczonych na 
staJy ”obyt ludzi; 

6) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci 
odkomunikacyjnych; 

7) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) ustala się ochronę zabytków ”rzy ul. Emilii Gierczak 54, 58 i 59 oraz przy ul. Przybrzewnej 1, 2, 5, 8 i 9, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku ”lanu; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 14; 
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4) w pierzei ul. Przybrzewnej oraz i ul. śmilii Gierczak nową zabudowę uzu”eJniającą dostosowuje się do 
wymagaL uksztaJtowania harmonijnej ”ierzei ulicy oraz uczytelnienia istniejącej zabudowy zabytkowej; 

5) nową zabudowę dobudowaną do budynku ”rzy ul. ś. Gierczak 58 realizuje się w formie zamknięcia 
kom”ozycyjnego widoków z terenów: Ś.Ś.3041.KŚ.ź (ul. E. Gierczak), D.D.3043.KD.L (ul. Zapo-
mniana), D.D.3048.KD.D (ul. PokJadowa) i ul. E. Gierczak (odcinek ulicy poza granicami planu); 

6) zakazuje się rozbudowy budynków zabytkowych ”rzy ul. Przybrzewnej 1, 2, 5, 8 i 9 oraz ”rzy 
ul. Emilii Gierczak 58 i 59, oznaczonych na rysunku planu, z wyJączeniem rozbudowy ”arteru budyn-
ku przy ul. Przybrzewnej 1 w pierzei ul. E. Gierczak; 

7) ustala się uzu”eJnienie ”ierzei: 
a) ul. śmilii Gierczak nową zabudową dobudowaną do budynku ”rzy ul. E. Gierczak 58 - o charakte-

rze zabudowy zabytkowej przy ul. Emilii Gierczak 58, z zastrzeweniem ”kt 5, 
b) ul. Przybrzewnej nową zabudową dobudowaną do budynku ”rzy ul. Przybrzewnej 2 lub 5 (od stro-

ny ”oJudniowo wschodniej) - w typie zabudowy zabytkowej przy ul. Przybrzewnej 8, 
z zastrzeweniem ”kt 9; 

8) do”uszcza się uzu”eJnienie ”ierzei: 
a) ul. śmilii Gierczak nową zabudową usJugową, dobudowaną do budynku ”rzy ul. Przybrzewnej 1 - 

”o”rzez rozbudowę ”arteru budynku ”rzy ul. Przybrzewnej 1 wzdJuw obowiązującej linii zabudowy, 
pod warunkiem zrealizowania bramy przejazdowej na zaplecze posesji, 

b) ul. Przybrzewnej nową zabudową mieszkaniowo-usJugową, dobudowaną do budynku ”rzy ul. Przy-
brzewnej 5 (od strony ”óJnocno zachodniej) - o charakterze zabudowy zabytkowej przy ul. Przy-
brzewnej 8 albo ul. Przybrzewnej 9, 

z zastrzeweniem ”kt 9; 

9) w ”ierzejach ulic: Przybrzewnej i ś. Gierczak ustala się w”rowadzenie lokali usJugowych co najmniej 
w ”arterach nowych budynków mieszkalnych; realizację lokali mieszkalnych w nowym budynku przy 
ul. Emilii Gierczak do”uszcza się wyJącznie ”owywej ”arteru i zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 12; 

10) do”uszcza się ada”tację ”arterów istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowaL gos”odar-
czych na lokale usJugowe, z zastrzeweniem ”kt 11; 

11) w ”arterach budynków frontowych przy ul. Przybrzewnej i ul. ś. Gierczak do”uszcza się ”rzebudowę 
lokali usJugowych lub ”rzebudowę i ada”tację lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”od warunkiem: 
a) w elewacji kontynuuje się rozwiązania wJa`ciwe dla s”ecyfiki kom”ozycji elewacji caJego budyn-

ku w jej ”ierwotnej formule tzn. nawiązuje się do: osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia 
i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów stolarki, usytuowania i ”rofili gzymsów, formy ryzali-
tów, ”ilastrów, blend, nad”rowy, obramowaL okiennych i pozostaJych elementów wystroju archi-
tektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych, 

b) ”rzy usJugowym uwytkowaniu ”arteru kom”ozycję elewacji tworzy się w s”osób jednorodny na 
caJej jej szeroko`ci tzn. ”rzy realizacji kolejnego lokalu usJugowego stosuje się rozwiązania archi-
tektoniczne juw istniejące ”od warunkiem, we s”eJniają one wymagania ”kt 3 (jednorodno`ć kom-
”ozycji dotyczy takwe szyldów, które traktuje się jak detal architektoniczny); 

12) zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych w drugiej linii zabudowy; 
13) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
14) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej: 3 kondygnacje nadziemne do 15,0 m, w przypadku 

budynków krytych dachami stromymi - ostatnia kondygnacja uwytkowa w stromym dachu; 
15) maksymalna wysoko`ć obiektów gos”odarczych i garawy: 5,5 m; 
16) nowe budynki kryte dachami stromymi; dla dobudowanej ”arterowej czę`ci budynku ”rzy 

ul. Przybrzewnej 1 (zgodnie z pkt 8 lit. a), obiektów gos”odarczych i garawy oraz zabudowy tymcza-
sowej do”uszcza się zastosowanie dachów o innej geometrii niw dachy strome; 

17) nowe budynki lokalizowane w ”ierzei ulicy Jączącej ul. Przybrzewną z ul. źa”omnianą kryje się dacha-
mi stromymi o kalenicy gJównych ”oJaci dachowych równolegJej do kierunku nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, wyznaczonej od strony ww. ulicy; 

18) nakazuje się uczytelnienie ”odziaJów ”arcelacyjnych ”o”rzecznych względem ul. Przybrzewnej 
i ul. śmilii Gierczak ”o”rzez realizację staJych ogrodzeL lub w”rowadzenie elementów maJej architek-
tury oraz zieleni `redniowysokiej; 

19) w budynkach frontowych przy ul. Przybrzewnej 1, 2, 5, 8 i 9 oraz przy ul. Emilii Gierczak 58 i 59, 
nakazuje się utrzymanie tradycyjnej architektonicznej kom”ozycji obiektu, w tym: gabarytów wyso-
ko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji, wystroju architektonicznego, wyglądu stolarki okien-
nej w elewacjach frontowych; 

  



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 61 ｦ 9208 ｦ Poz. 1095 

 

20) w budynkach o zachowanej historycznej formie dachu ada”tację ”oddaszy warunkuje się nie naru-
szeniem kompozycji obiektu, przy czym w poJaciach dachów stromych od strony ulicy dodatkowe 
okna realizuje się wyJącznie jako ”oJaciowe, istniejącym lukarnom okiennym nadaje się wystrój ze-
wnętrzny ”rzy zastosowaniu materiaJów uwytych do ”okrycia dachu lub o kolorystyce pokrycia da-
chowego; 

21) w budynkach frontowych przy ul. Przybrzewnej 1, 2, 5, 8 i 9 oraz przy ul. Emilii Gierczak 58 i 59, 
wymianę stolarki okiennej do”uszcza się ”od warunkiem o”racowania konce”cji graficznej ustalającej 
zasady wymiany stolarki na caJej elewacji budynku i zgodnie z tymi zasadami; 

22) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na frontowych elewacjach budynków od 
strony ul. Przybrzewnej i ul. Emilii Gierczak, przy czym zakaz nie dotyczy: wylotowych rur spusto-
wych, instalacji odgromowych, szafek gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wa-
luzji oraz wlotów i wylotów wentylacji mechanicznej nie wystających ”oza lico budynku; 

23) do”uszcza się w”rowadzenie usJug do budynków mieszkalnych jako lokale wbudowane lub obiekty 
dobudowane oraz realizację obiektów usJugowych w formie budynków wolno stojących ”oza ”ierzeją 
ul. Przybrzewnej; 

24) zabudowę w pierzei ul. Przybrzewnej oraz ul. ś. Gierczak realizuje się jako obiekty o szczególnych 
wymaganiach budowlanych; 

25) teren objęty strefą A ochrony konserwatorskiej, o granicach oznaczonych na rysunku planu; 
26) zakazuje się lokalizacji reklam i no`ników informacji turystycznej; ustalenie nie dotyczy reklam wbu-

dowanych w obiekty nie będące zabytkami; 
27) obiekty gos”odarcze do rozbiórki, oznaczone na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ustala się schemat ”odziaJów ”arcelacyjnych; 
2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 420 m²; 
3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 10,0 m, za wyjątkiem frontu dziaJki ”rzy ul. Przy-

brzewnej 6, o minimalnej szeroko`ci: 8,0 m; zakazuje się wydzielenia nowej dziaJki budowlanej nie 
”rzylegającej frontem do ulicy; 

4) kąty ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Przybrzewnej 
i ul. Emilii Gierczak zawarte w przedziale: od 85° do 90°; 

5) w granicach posesji przy ul. Przybrzewnej 2 i 3 - w pasie terenu o szeroko`ci 5,0 m wzdJuw granicy 
z ”osesją ”rzy ul. śmilii Gierczak 59, umowliwia się ”rzejazd i ”rzej`cie od drogi wewnętrznej 
D.D.3053.KDW do zaplecza posesji przy ul. Przybrzewnej 1 i 2; 

6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3043.KŚ.L (ul. Zapomniana) i/lub D.D.3049.KD.D (ul. Przybrzewna), z za-
strzeweniem ”kt 3; 

2) do czasu przebudowy ul. Przestrzennej do”uszcza się obsJugę z terenu Ś.Ś.3041.KŚ.ź wyJącznie 
”o”rzez istniejący zjazd; 

3) obsJuga ”osesji ”rzy ul. E. Gierczak 58 i 59 z terenu D.D.3043.KD.L (ul. źa”omniana) ”o”rzez drogę 
wewnętrzną Ś.Ś.3053.KŚW; 

4) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3015.MW,U, D.D.3041.KD.Z, 
D.D.3043.KD.L, D.D.3049.KD.D, D.D.3053.KDW. 

§ 22. Teren elementarny D.D.3016.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem wpro-
wadzenia usJug; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 
a) rekreacja i turystyka, 
b) usJugi ”ensjonatowe, 
c) nieuciąwliwe rzemiosJo usJugowe (z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej) 

i artystyczne, 
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d) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 
”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 

e) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 
akwenów weglownych, 

f) gastronomia (np. pub, kawiarnia, cukiernia, pizzeria itp.), 
g) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, oznaczonego na rysunku planu; przy zmianie 
zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej na dziaJce budowlanej: 50%; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 

4) zachowanie w maksymalnym sto”niu zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu; 

5) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) na jednej dziaJce budowlanej ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkaniowego albo 

mieszkalno-usJugowego, wraz z ”rzeznaczonymi na ”otrzeby mieszkaLców budynkami garawowymi, 
gospodarczymi i rekreacyjnymi; 

4) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niw dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uwytkowego o ”owierzchni nie ”rzekraczającej 
30% ”owierzchni caJkowitej budynku; ustalenie dotyczy realizacji nowej zabudowy i przebudowy za-
budowy istniejącej; 

5) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku miesz-
kaniowego; 

6) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m, przy czym druga kondygna-
cja uwytkowa w stromym dachu; 

7) budynki kryte dachami stromymi; dla obiektów gos”odarczych i garawy do”uszcza się zastosowanie 
dachów o innej geometrii niw dachy strome; 

8) nowe budynki lokalizowane w pierzei ul. źa”omnianej (nowy ”rzebieg) kryje się dachami stromymi 
o kalenicy gJównych ”oJaci dachowych ”rosto”adJej do kierunku nie”rzekraczalnej linii zabudowy, 
wyznaczonej od strony ww. ulicy; 

9) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-
trach zgodnych z ust. 4; 

10) teren objęty strefą A ochrony konserwatorskiej, o granicach oznaczonych na rysunku planu; 
11) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o wysoko`ci do 2,0 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m²; 
12) obiekty gospodarcze do rozbiórki, oznaczone na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem, we ”rzylegają frontem do ulicy; 
2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 600 m²; 
3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 24,0 m; zakazuje się wydzielenia dziaJki budowlanej 

nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
4) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.3043.KD.L 

(ul. Zapomniana) zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
5) dopuszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3043.KŚ.L (ul. Zapomniana) i/lub D.D.3049.KD.D; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3043.KD.L, D.D.3049.KD.D, 
D.D.3053.KDW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 
0,4 kV oraz budowę jako sieć kablową w terenie D.D.3043.KD.L. 

§ 23. Teren elementarny D.D.3017.U,MN,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z dopuszczeniem wprowadzenia lokali mieszkalnych (apar-
tamenty mieszkaniowe) i zieleL urządzona; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 
a) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
b) usJugi hotelowe i pensjonatowe, 
c) sport i rekreacja, 
d) o`wiata i wychowanie, 
e) opieka zdrowotna i o”ieka s”oJeczna, 
f) kultura i rozrywka, 
g) gastronomia, 
h) specjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

akwenów weglownych, 
i) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie ”ojedynczych lokali mieszkalnych wbudowanych w obiekty usJugowe 
lub jako odrębne budynki mieszkaniowe jednorodzinne (n”. dla wJa`ciciela obiektu usJugowego) do-
budowane do budynków usJugowych lub wolno stojące (z usJugami lub bez usJug) ”od warunkiem: 
a) ograniczenia ilo`ci lokali mieszkalnych do maksymalnie dwóch na jednej dziaJce budowlanej oraz 

ograniczenia Jącznej ”owierzchni caJkowitej lokali mieszkalnych do 30% Jącznej ”owierzchni caJ-
kowitej wszystkich obiektów usJugowych w granicach dziaJki budowlanej, 

b) ograniczenia ilo`ci budynków jednorodzinnych: maksymalnie jeden na jednej dziaJce budowlanej 
o przeznaczeniu zgodnym z pkt 2; 

4) ustala się lokalizację stacji transformatorowej, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 10. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru NATURA 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 
zmianie zagospodarowania terenu w granicach obszaru NATURA 2000 obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) zakazuje się ”ogarszania warunków gruntowo-wodnych w granicach obszaru NATURA 2000; 
3) w granicach obszaru NATURA 2000 zakazuje się wycinki istniejącego drzewostanu za wyjątkiem cieć 

sanitarnych; na ”ozostaJym obszarze nakazuje się zachowanie w maksymalnym stopniu drzew i krze-
wów nie kolidujących z ”rojektowaną zabudową; 

4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu, nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 

5) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 
a) w granicach obszaru NATURA 2000 - 60% powierzchni dziaJki budowlanej, 
b) na ”ozostaJym terenie - 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

6) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-
dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych (z udziaJem gatunków kolczastych), zgodnie z § 6 
ust. 2 pkt 9; 

7) ustala się oddzielenie terenu od terenu elementarnego Ś.Ś.3019.KPR,źP gęstym wywo”Jotem, z za-
strzeweniem § 6 ust. 2 pkt 9; 

8) nakazuje się uksztaJtowanie ”owiązaL ekologicznych z terenem elementarnym D.D.3021.ZP; 
9) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
10) w granicach obszaru NATURA 2000 zakazuje się ”od”iwniczenia budynków; 
11) w granicach obszaru NATURA 2000 ”rzy fundamentowaniu budynków zakazuje się stosowania ”Jyt 

fundamentowych (budynki ”osadawia się n”. na palach). 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązująca linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
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2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 3; 
3) ustala się dostosowanie form zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnych elewacji zes”oJu 

zabudowy od strony ulic: D.D.3043.KD.L (ul. Zapomniana), D.D.3048.KD.D (ul. PokJadowa) oraz cią-
gu pieszego i `ciewki rowerowej w terenie D.D.3019.KPR,ZP; 

4) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m n.p.m.; 
6) budynki lokalizowane w pierzei ul. źa”omnianej kryje się dachami stromymi, o jednakowym kącie 

nachylenia gJównych ”oJaci dachowych w budynku; ”oza ”ierzeją ul. źa”omnianej budynki kryje się 
dachami ”Jaskimi, ”rzy czym w strefach wej`ciowych oraz dla budynków gos”odarczych, wiat 
i zadaszeL do”uszcza się zastosowanie innych form ”rzekrycia z wyJączeniem dachów stromych; 

7) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
8) zagospodarowanie terenu i kom”ozycję zes”oJu zieleni ksztaJtuje się zgodnie z ust. 2 pkt 7 i 8; 
9) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-

mieszkalnych ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako ”lac komu-
nikacyjny, rekreacyjny lub parking; 

10) w granicach obszaru NATURA 2000 realizację stacji transformatorowej do”uszcza się wyJącznie jako 
wbudowanej albo dobudowanej do obiektu usJugowego lub usJugowo-mieszkaniowego; 

11) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-
trach zgodnych z ust. 4; 

12) w granicach obszaru NATURA 2000 oraz poza obszarem NATURA 2000 w odlegJo`ci do 50 m od 
terenu elementarnego Ś.Ś.3019.KPR,źP zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; maksymalna 
wysoko`ć reklam wolno stojących lokalizowanych na ”ozostaJym terenie i no`ników informacji tury-
stycznej: 5,5 m od projektowanego poziomu terenu; maksymalna powierzchnia reklamy wbudowanej 
- 6,0 m². 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 
2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m², z zastrzeweniem pkt 3; 
3) ”rzy dziaJce budowlanej o przeznaczeniu zgodnym z ust. 1 pkt 2 do”uszcza się wydzielenie jednej 

dziaJki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - o ”owierzchni od 600 m² do 800 m² 
oraz nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 

4) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.3043.KD.L 
(ul. Zapomniana) albo ulicy D.D.3048.KD.D (ul. PokJadowa) zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 

5) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; 
6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów; 
7) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do terenu od strony ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w tere-

nie elementarnym D.D.3019.KPR,ZP. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3043.KŚ.L (ul. Zapomniana) i/lub D.D.3048.KD.D (ul. PokJadowa); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3043.KD.L, D.D.3048.KD.D, 
D.D.3019.KPR,ZP; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę sieci gazowej `redniego ci`nienia Ø 200 mm 
i ”rzeJowenie w teren D.D.3041.KD.Z; 

3) ”oza obszarem NATURA 2000 nakazuje się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
linią kablową 15 kV; 

4) w granicach obszaru NATURA 2000 do”uszcza się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 24. Teren elementarny D.D.3018.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem wpro-
wadzenia usJug; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 
a) rekreacja i turystyka, 
b) usJugi ”ensjonatowe, 
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c) nieuciąwliwe rzemiosJo usJugowe (z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdo-
wej) i artystyczne, 

d) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 
”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 

e) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 
akwenów weglownych, 

f) gastronomia (np. pub, kawiarnia, cukiernia, pizzeria itp.), 
g) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) na dziaJkach budowlanych, na których udziaJ terenu biologicznie czynnego jest w dniu uchwalenia 

”lanu mniejszy niw 50% i w ”rzy”adkach braku mowliwo`ci jego ”owiększenia do”uszcza się jednora-
zowo ”omniejszenie udziaJu terenu biologicznie czynnego ustalonego w pkt 1 - wyJącznie w zakresie 
niezbędnym do ”o”rawy stanu technicznego zabudowy lub standardu wy”osawenia terenu, lecz nie 
więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

3) zachowanie w maksymalnym sto”niu zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu; 

4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 

5) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) na jednej dziaJce budowlanej ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkaniowego albo 

mieszkalno-usJugowego, wraz z ”rzeznaczonymi na ”otrzeby mieszkaLców budynkami garawowymi, 
gospodarczymi i rekreacyjnymi; 

4) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uwytkowego o ”owierzchni nie ”rzekraczającej 
30% ”owierzchni caJkowitej budynku; ustalenie dotyczy realizacji nowej zabudowy i przebudowy za-
budowy istniejącej; 

5) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku miesz-
kaniowego; 

6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, za wyjątkiem nowej 
dziaJki ”rzy ul. PokJadowej 2 o maksymalnym udziale powierzchni zabudowy: 45% powierzchni dziaJ-
ki budowlanej o granicach okre`lonych na rysunku ”lanu; 

7) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne do 14,5 m; 
8) w pierzei ul. PokJadowej budynki kryje się dachami stromymi, o jednakowym kącie nachylenia gJów-

nych ”oJaci dachowych w budynku; dla budynków sytuowanych ”oza ”ierzeją ulicy do”uszcza się 
krycie dachami o innej geometrii niw dachy strome; 

9) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej; maksymalna ”o-
wierzchnia reklamy wbudowanej: 2,0 m²; 

10) na fragmencie terenu wzdJuw ul. vaglowej ustala się strefę B ochrony konserwatorskiej, o granicach 
oznaczonych na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) na czę`ci terenu ustala się schemat wtórnej ”arcelacji terenu na dziaJki budowlane, oznaczony na 
rysunku planu; 

2) zakazuje się wydzielenia nowej dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
3) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 400 m²; 
4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 15,0 m za wyjątkiem dziaJki wydzielanej dla istnieją-

cej zabudowy przy ul. PokJadowej 2a - o minimalnej szeroko`ci frontu: 4,5 m; 
5) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. PokJadowej lub 

ul. vaglowej zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3045.KŚ.Ś (ul. vaglowa) i/lub Ś.Ś.3048.KŚ.Ś (ul. PokJadowa); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3045.KD.D, D.D.3048.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę sieci gazowej `redniego ci`nienia Ø 200 
mm i ”rzeJowenie w teren D.D.3041.KD.Z. 

§ 25. Teren elementarny D.D.3019.KPR,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

ciąg ”ieszy (”romenada) i `ciewka rowerowa z zielenią urządzoną. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie 
zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) warunkiem zmiany zagos”odarowania terenu jest zachowanie naturalnych warunków gruntowo-
wodnych istniejących na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3021.źP (obszar NATURA 2000); 

3) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku planu; zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
5) nakazuje się zastosowanie nawierzchni utwardzonej ”rze”uszczalnej; 
6) do”uszcza się wycinkę istniejących zakrzewieL; 
7) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni; 
8) ustala się realizację o`wietlenia wyJącznie ”owierzchni ciągu (”rzy zastosowaniu urządzeL nie roz”ra-

szających `wiatJa w górę i na teren D.D.3021.ZP). 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) w granicach terenu ustala się: 

a) nasadzenia drzew i krzewów w szpalerach, na fragmentach terenu o ”rzebiegu nawiązującym do 
linii brzegowej jeziora (D.D.3040.WS,UT,ZN) i ul. PokJadowej (Ś.Ś.3048.KŚ.Ś), 

b) usytuowanie niezbędnych elementów maJej architektury (n”. Jawki) od strony terenu elementar-
nego D.D.3021.ZP; 

3) ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej od strony terenu elementarnego Ś.Ś.3017.U,MW,źP; 
4) do”uszcza się usytuowanie miejsc ”ostojowych dla rowerów ”rzy `ciewce rowerowej w terenie 

D.D.3019.KPR,ZP; 
5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o wysoko`ci do 2,0 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m². 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu o ”rzeznacze-
niu zgodnym z ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,0 do 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ciąg ”ieszy o minimalnej szeroko`ci: 2,0 m; 
2) ustala się dwukierunkową `ciewkę rowerową o minimalnej szeroko`ci: 2,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 
0,4 kV oraz budowę jako sieć kablową w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 

§ 26. Teren elementarny D.D.3020.U,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa związana z obsJugą ”lawy miejskiej oraz sportu i rekreacji 
(np. zaplecze gastronomiczne, handlowe, sanitarne, medyczne, techniczne i administracyjne ”lawy, o`ro-
dek szkoleniowo-rekreacyjny) oraz zieleL urządzona o charakterze parkowym; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 61 ｦ 9214 ｦ Poz. 1095 

 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) wy”owyczalnia lub ”rzechowalnia s”rzętu ”lawowego, rekreacyjnego i turystycznego, 
b) gastronomia, 
c) usJugi hotelowe, 
d) proekologiczna i s”ortowa dziaJalno`ć o`wiatowo-dydaktyczna, 
e) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
f) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

akwenów weglownych; 
g) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) w kawdym z budynków do”uszcza się w”rowadzenie maksymalnie jednego lokalu mieszkalnego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru NATURA 2000, w tym w sąsiedztwie siedliska byto-
wania gąsiorka, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3021.źP, oznaczonego na ry-
sunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; w szczególno`ci 
do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie na ww. siedlisko; 

2) zakazuje się ”ogarszania warunków gruntowo-wodnych w granicach obszaru NATURA 2000; 
3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku planu, 

nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 
5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych (z udziaJem gatunków kolczastych), zgodnie z § 6 
ust. 2 pkt 9; 

6) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
7) zakazuje się ”od”iwniczania budynków; 
8) ”rzy fundamentowaniu budynków zakazuje się stosowania ”Jyt fundamentowych (budynki ”osadawia 

się n”. na palach). 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) ustala się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL uksztaJtowania zamknięcia 

kom”ozycyjnego widoków z ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w terenie elementarnym D.D.3019.KPR,ZP 
oraz od strony ”lawy miejskiej w terenie elementarnym D.D.3023.US; 

4) ustala się dostosowanie formy zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej ”anoramy wi-
dzianej od strony Jez. Śąbie i ”lawy miejskiej oraz ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w terenie ele-
mentarnym D.D.3019.KPR,ZP; 

5) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
6) wysoko`ć nowej zabudowy o charakterze staJym: 

a) lokalizowanej w pierzei ul. vaglowej: 3 kondygnacje nadziemne do 12,5 m n.p.m, 
b) lokalizowanej ”oza ”ierzeją ul. vaglowej: 4 kondygnacje nadziemne do 14,5 m n.p.m; 

7) maksymalna wysoko`ć garawy i zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym: 1 kondygnacja 
nadziemna do 5,5 m; 

8) w pierzei ul. vaglowej budynki kryje się dachami stromymi, ”oza ”ierzeją ul. vaglowej do”uszcza się 
krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; w przypadku za-
stosowania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla wszystkich 
gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

9) w pierzei ulicy w terenie Ś.Ś.3045.KŚ.Ś oraz wzdJuw ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w terenie 
Ś.Ś.3019.KPR,źP, zakazuje się realizacji stacji transformatorowej w formie obiektu wolno stojącego; 

10) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-
trach zgodnych z ust. 4; 

11) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy lokalizowanych ”oza strefą 
ochrony konserwatorskiej B no`ników informacji na temat ”rowadzonej dziaJalno`ci, o wysoko`ci do 
5,5 m od projektowanego poziomu terenu i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 2,0 m²; 
maksymalna ”owierzchnia reklamy wbudowanej: 6,0 m²; 

12) czę`ć terenu objęta strefą B ochrony konserwatorskiej, o granicach oznaczonych na rysunku planu. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 
2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 2500 m²; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.3045.KD.D 

(ul. vaglowa) zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej wzdJuw ulicy Ś.Ś.3045.KŚ.Ś: 12,0 m; 

do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 
6) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do terenu od strony ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w terenie 

elementarnym D.D.3019.KPR,ZP oraz od strony ul. vaglowej w terenie elementarnym D.D.3045.KD.D. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3045.KD.D (ul. vaglowa); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych realizuje 
się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3045.KD.D, D.D.3019.KPR,ZP; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę sieci gazowej `redniego ci`nienia Ø 200 
mm i ”rzeJowenie w teren D.D.3041.KD.Z; 

3) do”uszcza się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV, z zastrze-
weniem ust. 3 pkt 9. 

§ 27. Teren elementarny D.D.3021.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona o charakterze ”arku naturalnego (obszar wystę”owania chro-
nionych gatunków ”taków). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000, w tym siedliska bytowania gąsiorka oraz w sąsiedz-
twie siedliska bytowania zimorodka, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3038.WS,źN 
oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 
w szczególno`ci do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. 
siedliska; 

2) zakazuje się likwidacji stawów, trzcinowisk i szuwarów oraz wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 
a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) zmiany zagospodarowania terenu dopuszczonej w ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt 3; 

3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 95% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na ry-

sunku ”lanu; zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 
5) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
6) wprowadzenie zainwestowania dopuszczonego w ust. 3 pkt 2 ”o”rzedza się analizą jego skutków dla 

stanu wszystkich chronionych siedlisk oraz gatunków ro`lin i zwierząt (w szczególno`ci chronionych 
na obszarze NATURA 2000). 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) ”oza obszarem wystę”owania siedliska bytowania gąsiorka do”uszcza się zmianę zagos”odarowania 

terenu ograniczoną wyJącznie do realizacji: 
a) ”ieszych `ciewek edukacji ekologicznej o maksymalnej szeroko`ci 1,5 m, 
b) stanowisk obserwacyjnych ptactwa, 
c) awurowego ogrodzenia terenu z ”rze”ustami umowliwiającymi migracje zwierząt o wysoko`ci do 

1,2 m - od strony ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w terenie D.D.3019.KPR,ZP oraz od strony 
”lawy miejskiej w terenie D.D.3023.US; 

3) w odlegJo`ci do 5,0 m od granicy terenu elementarnego Ś.Ś.3019.KPR,źP do”uszcza się usytuowa-
nie niekubaturowych obiektów maJej architektury o charakterze ”arkowym takich jak: Jawki, siedzi-
ska, zadaszenia, kosze na `mieci, stanowiących elementy ”lenerowej infrastruktury rekreacyjno-
turystycznej; 
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4) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy sytuowanych w odlegJo`ci do 
2,0 m od granicy terenu elementarnego D.D.3019.KPR,źP no`ników informacji o tematyce edukacyj-
no-przyrodniczej, o wysoko`ci do 2,0 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m². 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu elementarnego; 
3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Ś.Ś.3043.KŚ.L (ul. źa”omniana) i/lub z terenu Ś.Ś.3045.KŚ.Ś (ul. vaglowa) ”o-
`rednio ”o”rzez teren D.D.3019.KPR,ZP; 

2) do”uszcza się usytuowanie miejsc ”ostojowych dla rowerów ”rzy `ciewce rowerowej w terenie 
D.D.3019.KPR,ZP - wyJącznie w rejonie terenu D.D.3043.KD.L (ul. Zapomniana) i D.D.3023.US (pla-
wa miejska). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zakazuje się realizacji sieci inwynieryjnych; 
2) od”rowadzenie wód deszczowych systemem rowów otwartych; zrzut wód na od”rowadzalniku do 

rzeki PJoni zabez”ieczyć urządzeniami zabez”ieczającymi ”rzed na”Jywem wód cofkowych. 

§ 28. Teren elementarny D.D.3022.US,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: tereny sportu i rekreacji oraz zieleL urządzona o charakterze parku naturalnego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000, w tym przy granicy siedliska bytowania gąsior-
ka, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3021.źP i siedliska bytowania zimorodka, 
wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3038.WS,źN, oznaczonych na rysunku ”lanu; 
”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; w szczególno`ci do”uszczone 
”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedliska; 

2) zakazuje się likwidacji trzcinowisk i szuwarów oraz wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 
a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) niezbędnej wycinki na ”otrzeby ochrony ”rzeciw”owodziowej i w celu umowliwienia dostę”u do 

brzegu rzeki; 
c) zmiany zagospodarowania terenu dopuszczonej w ust. 3 pkt 2; 

3) zakazuje się dziaJaL ”ogarszających warunki rozwoju ro`linno`ci wodnej specyficznej dla strefy brze-
gowej oraz ograniczających jej wykorzystanie ”rzez gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszar 
NATURA 2000; ustalenie nie dotyczy umocnienia linii brzegowej i realizacji jednego pomostu przysto-
sowanego do cumowania maJych jednostek ”Jywających zgodnie z pkt 4; 

4) zakazuje się umocnienia brzegu jeziora za wyjątkiem odcinka o maksymalnej dJugo`ci 5,0 m, ”oJączo-
nego z pomostem; 

5) wprowadzenie zainwestowania dopuszczonego w ust. 3 pkt 2 ”o”rzedza się analizą jego skutków dla 
stanu wszystkich chronionych siedlisk oraz gatunków ro`lin i zwierząt (w szczególno`ci chronionych 
na obszarze NATURA 2000); niezbędne ”race ”rowadzi się w s”osób nie w”Jywający znacząco nega-
tywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NA-
TURA 2000 i siedlisk gatunków ”taków, dla ochrony których wyznaczono obszar NATURA 2000; 

6) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 95% ”owierzchni terenu elementarnego; 
7) zakazuje się zmiany stosunków wodnych; 
8) ”rzy realizacji `ciewek ”ieszych i ”unktów widokowych zakazuje się naruszenia systemów korzenio-

wych drzew i stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych; 
9) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 
10) w ciągu ul. Grójeckiej nakazuje się zastosowanie urządzeL lub rozwiązaL technicznych nie roz”rasza-

jących `wiatJa w górę; 
11) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) zakazuje się zmiany zagos”odarowania terenu za wyjątkiem realizacji: 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 61 ｦ 9217 ｦ Poz. 1095 

 

a) ”unktów widokowych na ”anoramę Jez. Śąbie i terenów ”rzybrzewnych w miejscach naturalnej 
ekspozycji krajobrazu, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu, 

b) ciągów ”ieszych w formie terenowych `ciewek ”ieszych o maksymalnej szeroko`ci 1,5 m, Jączą-
cych teren D.D.3043.KD.L (ul. Zapomniana) oraz ”lawę miejską z punktem widokowym na pano-
ramę Jez. Śąbie i terenów ”rzybrzewnych, o ”rzebiegu najmniej ingerującym w `rodowisko bio-
tyczne, zgodnie z ”rzybliwonym schematem oznaczonym na rysunku ”lanu, 

c) ciągu ”ieszego o szeroko`ci 5,0 m i nawierzchni utwardzonej ”rze”uszczalnej na ”rzedJuweniu 
ul. Grójeckiej (wzdJuw rz. PJoni), o przebiegu oznaczonym na rysunku planu, 

d) niekubaturowych obiektów maJej architektury o charakterze ”arkowym takich jak: Jawki, siedziska, 
zadaszenia, kosze na `mieci, urządzenie miejsca na ognisko w rejonie zakoLczenia ul. Grójeckiej, 
stanowiących elementy ”lenerowej infrastruktury s”ortowo - rekreacyjno-turystycznej, 

e) jednego ”omostu ”rzystosowanego do cumowania maJych jednostek ”Jywających, o konstrukcji 
dostosowanej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze z zastosowaniem technik 
ekoinwynierii, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 11, 

f) stanowisk wędkarskich; 
3) dopuszczone w pkt 2 lit d elementy zagos”odarowania terenu realizuje się z zastosowaniem materia-

Jów naturalnych (kruszywo, kamieL, drewno); 
4) zakazuje się lokalizacji reklam; ustalenie nie dotyczy sytuowanych ”rzy ciągu ”ieszym lub ”unktach 

widokowych no`ników informacji o tematyce edukacyjno-przyrodniczej, o wysoko`ci do 2,0 m i po-
wierzchni informacyjnej nie przekraczającej 1,0 m², oraz sytuowanego w bez”o`rednim sąsiedztwie 
akwenu oznakowania nawigacyjnego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych z wyjątkiem związanych z wydzieleniem `ciewki ”ieszej w ciągu 
ul. Grójeckiej; 

2) ustala się dostę” ogólny do terenu elementarnego; 
3) do”uszcza się scalenia gruntów i korekty ”odziaJów wJasno`ciowych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu D.D.3043.KD.L (ul. Zapomniana). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów i sieci inwynieryjnych za wyjątkiem niezbędnych do zagos”odarowa-
nia terenu dopuszczonego w ust. 3 pkt 2; 

2) od”rowadzenie wód deszczowych systemem rowów otwartych; zrzut wód na od”rowadzalniku do rzeki 
PJoni zabez”ieczyć urządzeniami zabez”ieczającymi ”rzed na”Jywem wód cofkowych. 

§ 29. Teren elementarny D.D.3023.US 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa i teren usJug s”ortu i rekreacji oraz turystyki wodnej (m.in. ”lawa 
miejska z obiektami obsJugi); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
b) wy”owyczalnia lub ”rzechowalnia s”rzętu ”lawowego, rekreacyjnego i turystycznego, 
c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

akwenów weglownych, 
d) gastronomia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000, w tym ”rzy granicy siedliska bytowania gąsior-
ka, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3021.źP, oznaczonych na rysunku ”lanu; 
”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; w szczególno`ci do”uszczone 
”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedlisko; 

2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 80% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, charakterystycznych dla terenów przywodnych, zgod-
nie z § 6 ust. 2 pkt 6; 
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5) do”uszcza się umocnienie brzegu Jez. Śąbie na odcinkach o Jącznej dJugo`ci nie większej niw 40,0 m 
wraz z mowliwo`cią zmiany linii brzegowej jeziora; 

6) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
7) zakazuje się zmiany stosunków wodnych; 
8) zakazuje się ”od”iwniczenia budynków; 
9) ”rzy fundamentowaniu budynków zakazuje się stosowania ”Jyt fundamentowych (budynki ”osadawia 

się n”. na ”alach). 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) ustala się dostosowanie formy zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej ”anoramy wi-

dzianej od strony Jez. Śąbie oraz harmonijnego widoku od strony ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej 
w terenie D.D.3019.KPR,ZP w kierunku Jez. Śąbie; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 15% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) do”uszcza się zabudowę kubaturową ograniczoną wyJącznie do: 

a) zes”oJu zabudowy usJugowej na ”otrzeby obsJugi ”lawy miejskiej (n”. za”lecze sanitarne, me-
dyczne, administracyjne i gastronomiczne, o`rodek szkoleniowo-rekreacyjny) w sąsiedztwie tere-
nu elementarnego D.D.3021.ZP, 

b) obiektów tymczasowych o charakterze sezonowym (np. altany, wiaty, kubaturowe obiekty spor-
towe itp.); 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: 2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m n.p.m.; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym: 1 kondygnacja nadziemna 

do 5,5 m; 
7) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 

w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

8) od strony terenów elementarnych: Ś.Ś.3021.źP i D.D.3022.US,źP nakazuje się w”rowadzenie zieleni 
urządzonej o charakterze ”arkowym, towarzyszącej ”lawy i terenom sportowym; 

9) nakazuje się ”rzystosowanie brzegu jeziora do wymagaL ”lawy miejskiej i ką”ieliska; 
10) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego 

oraz no`ników informacji turystycznej lub o tematyce edukacyjno-przyrodniczej sytuowanych w odle-
gJo`ci większej niw 20,0 m od linii brzegu; maksymalna ”owierzchnia reklamy wbudowanej: 6 m². 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się wydzielenie nowych dziaJek budowlanych wyJącznie dla zes”oJu zabudowy usJugowej 
na ”otrzeby obsJugi ”lawy miejskiej, z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1500 m², maksymalna powierzchnia wydzie-
lanej dziaJki budowlanej: 2500 m²; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do ”rzebiegu ciągu ”ieszego i `ciewki 
rowerowej w terenie elementarnym D.D.3019.KPR,ZP zawarty w ”rzedziale: od 80° do 90°; 

4) zakazuje się wydzielenia dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem terenu elementarnego 
D.D.3019.KPR,ZP; minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej wzdJuw terenu elemen-
tarnego D.D.3019.KPR,ZP: 35,0 m; 

5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów; 
6) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3045.KD.D (ul. vaglowa) ”o”rzez teren elementarny Ś.Ś.3019.KPR,źP; 
2) w granicach terenu elementarnego zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów; 
3) miejsca ”ostojowe dla samochodów realizuje się w terenie D.D.3054.KS,ZP, zgodnie z bilansem za-

potrzebowania na miejsca postojowe w oparciu o od”owiednie wskauniki ustalone w § 6 ust. 5; do-
”uszcza się usytuowanie dodatkowych miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych do obsJugi 
”lawy miejskiej - na parkingu w terenie elementarnym D.D.3026.KS,ZP; 

4) do”uszcza się usytuowanie miejsc ”ostojowych dla rowerów w terenie Ś.Ś.3023.US wyJącznie przy 
granicy z terenem elementarnym D.D.3019.KPR,ZP lub w jej sąsiedztwie, zgodnie z bilansem zapo-
trzebowania na miejsca postojowe w oparciu o od”owiednie wskauniki ustalone w § 6 ust. 5; do-
”uszcza się usytuowanie czę`ci miejsc ”ostojowych dla rowerów do obsJugi ”lawy miejskiej - na par-
kingu w terenie elementarnym D.D.3054.KS,ZP i D.D.3026.KS,ZP. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych realizuje 
się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3045.KD.D, D.D.3019.KPR,ZP; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 
0,4 kV oraz budowę jako sieć kablową w nowej lokalizacji; 

3) dopuszcza się od”rowadzenie wód deszczowych systemem rowów otwartych. 

§ 30. Teren elementarny D.D.3024.UT,MW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug turystyki wodnej oraz usJug hotelowych i pensjonatowych, z do-
puszczeniem lokali mieszkalnych (np. port jachtowy z zapleczem hotelowym i apartamenty mieszka-
niowe, ”rzystaL dla maJych jednostek ”Jywających ”rzy ”lawy miejskiej); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) sport i rekreacja, 
b) gastronomia, 
c) handel detaliczny w lokalu o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m², 
d) wy”owyczalnia lub ”rzechowalnia s”rzętu rekreacyjnego i turystycznego, 
e) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

akwenów weglownych, 
f) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) w granicach dziaJki budowlanej ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej lokali mieszkalnych: 
50% Jącznej ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych; 

4) ustala się lokalizację stacji transformatorowej, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000; przy zmianie zagospodarowania terenu obowią-
zuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) zakazuje się ”ogarszanie warunków gruntowo-wodnych; 
3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 

nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
5) do”uszcza się niezbędne umocnienie brzegu Jez. Śąbie na odcinkach o Jącznej dJugo`ci do 80,0 m 

wraz z mowliwo`cią zmiany linii brzegowej jeziora - wyJącznie w ”ostaci lekkiego nabrzewa umowliwia-
jącego budowę ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających i stanowisk wędkarskich - pod 
warunkiem ”o”rzedzenia analizą skutków tego zainwestowania dla stanu wszystkich chronionych 
siedlisk oraz gatunków ro`lin i zwierząt; niezbędne ”race ”rowadzi się w s”osób nie w”Jywający zna-
cząco negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach ob-
szaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków ”taków, dla ochrony których wyznaczono obszar NATURA 
2000; 

6) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych od strony terenu elemen-
tarnego D.D.3029.UT,WS z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii brzegowej basenu ”ortu jachtowego, 
”od warunkiem zastosowania technik ekoinwynierii, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 11; 

7) nakazuje się zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej; wycinkę ”ojedynczych 
drzew do”uszcza się wyJącznie w przypadku kolizji drzewa z dojazdem do budynku lub nabrzewa i pod 
warunkiem jednoczesnego nasadzenia ”omiędzy budynkami drzew i krzewów gatunków rodzimych, 
charakterystycznych dla terenów ”rzywodnych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 

8) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej; 
9) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
10) na obszarze ”oJowonym w odlegJo`ci do 30,0 m od terenu elementarnego D.D.3040.WS,ZN (Jez. 

Śąbie) zakazuje się ”od”iwniczenia budynków; 
11) ”rzy fundamentowaniu budynków zakazuje się stosowania ”Jyt fundamentowych (budynki ”osadawia 

się n”. na ”alach). 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) ustala się dostosowanie kom”ozycji i form zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej ”ano-

ramy oraz eks”ozycji wiewy ko`cioJa ”arafialnego ”w. Naj`więtszej Marii Panny w Śąbiu i dominanty 
przestrzennej w terenie elementarnym Ś.Ś.3030.MW,UT,WS, widzianych od strony Jez. Śąbie; 
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3) zabudowa i zagos”odarowanie terenu dostosowane do wymogów uksztaJtowania otwarć widoko-
wych na Jez. Śąbie i tereny ”rzybrzewne, o przybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu; 

4) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 5 kondygnacji nadziemnych do 18,0 m n.p.m., z wyJączeniem 

budynków sytuowanych w pierwszej linii zabudowy od strony terenu elementarnego D.D.3025.U,ZP 
- o maksymalnej wysoko`ci zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m; 

6) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym: 1 kondygnacja nadziemna 
do 5,5 m; 

7) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

8) zes”oJy zabudowy usJugowo-mieszkaniowej realizuje się w ukJadach ograniczających wewnętrzne 
place publiczne, np. jako budynki wieloklatkowe o zrównicowanej wysoko`ci zabudowy; 

9) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
10) ustala się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych; nabrzewa ”rzystosowuje się 

do cumowania s”ortowych jednostek ”Jywających oraz kotwienia ”omostów, ”rzy jednoczesnym 
umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 5 i 6; 

11) od strony jeziora zakazuje się lokalizacji budynków o formie zabudowy zwartej; do”uszcza się wy-
Jącznie realizację budynków wolno stojących lub ”oJączonych w zes”oJy zabudowy o ukJadzie grze-
bieniowym (budynki sytuowane poprzecznie do linii brzegowej); 

12) na obszarze ”oJowonym w odlegJo`ci do 30,0 m od terenu elementarnego D.D.3040.WS,ZN (Jez. 
Śąbie) lecz nie mniejszej niw 30,0 m od terenów elementarnych: Ś.Ś.3023.US i D.D.3029.UT,WS, 
zakazuje się lokalizacji inwynieryjnych obiektów sieciowych, garawy, ”arkingów i dojazdów o na-
wierzchni utwardzonej nie”rze”uszczalnej; ustalenie nie dotyczy jednego dojazdu do nabrzewa ”ortu 
jachtowego, zrealizowanego zgodnie z ust. 2 pkt 5; 

13) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o parame-
trach zgodnych z ust. 4; 

14) na ”omostach ”ostojowych dla jednostek ”Jywających, na nabrzewach oraz w odlegJo`ci do 30,0 m 
od linii brzegu Jez. Śąbie i do 12,0 m od granicy z terenem elementarnym D.D.3029.UT,WS zakazuje 
się lokalizacji reklam wolno stojących, ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycznej 
o wysoko`ci do 2,0 m od projektowanego poziomu terenu i powierzchni informacyjnej nie przekracza-
jącej 1,0 m² oraz oznakowania nawigacyjnego; na ”ozostaJym terenie maksymalna wysoko`ć reklam 
wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 3,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 
2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m²; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.3046.KD.D 

lub nabrzewa basenu ”ortowego w terenie D.D.3029.UT,WS - zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; dopuszcza się wydzielenie dziaJki 

budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
5) ustala się dostę” ogólny do ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w terenie elementarnym D.D.3025.U,ZP 

oraz do otwarć widokowych na ”anoramę Jez. Śąbie, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na 
rysunku planu; 

6) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do terenu i nabrzewy basenu ”ortu jachtowego; 
7) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3046.KD.D; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie D.D.3046.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-
energetycznej 0,4 kV; 

3) nakazuje się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 
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§ 31. Teren elementarny D.D.3025.U,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z do”uszczeniem w”rowadzenia lokalu mieszkalnego i zieleL 
urządzona; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 
a) usJugi turystyki, 
b) usJugi hotelowe i pensjonatowe, 
c) administracja, 
d) kultura i rozrywka, 
e) sport i rekreacja, 
f) gastronomia, 
g) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

akwenów weglownych, 
h) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) w kawdym z budynków do”uszcza się w”rowadzenie maksymalnie jednego lokalu mieszkalnego; 
4) ustala się w”rowadzenie komunikacji ”ieszej i rowerowej w postaci ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, 

zgodnie z ust. 3 pkt 11. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000; przy zmianie zagospodarowania terenu obowią-
zuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) zakazuje się ”ogarszania warunków gruntowo-wodnych; 
3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni nie kolidującej z ”rojektowaną zabudową i zago-

spodarowaniem terenu; 
5) teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 
6) zakazuje się ”od”iwniczenia nowych budynków; 
7) ”rzy fundamentowaniu budynków zakazuje się stosowania ”Jyt fundamentowych (budynki ”osadawia 

się n”. na ”alach). 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) ustala się ochronę zabytku ”rzy ul. vaglowej 2 w”isanego do rejestru zabytków, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 13; 
3) w budynku w”isanym do rejestru zabytków ”rzy ul. vaglowej 2: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 
- gabarytów wysoko`ciowych, bryJy wraz z formą i rodzajem pokrycia dachu, 
- kompozycji i detalu architektonicznego, z mowliwo`cią ”rzywrócenia ”ierwotnego wystroju 

elewacji, 
- stolarki okiennej i drzwiowej, w ”rzy”adku wymiany obowiązuje wykonanie nowej stolarki na 

wzór historycznej, 
b) utrzymuje się lub odtwarza zabytkowe elementy wystroju wewnętrznego obiektu takie jak: skle-

pienia, klatki schodowe, stolarka, sztukaterie, okucia itp., 
c) zakazuje się rozbudowy budynku; 

4) nowa zabudowa i zagos”odarowanie terenu dostosowane do wymogów eks”ozycji willi ”rzy ul. va-
glowej 2, widzianej od strony ul. vaglowej oraz od strony ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, o ”rze-
biegu oznaczonym na rysunku planu; 

5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy: 5 kondygnacji nadziemnych do 18,0 m n.p.m.; 
7) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 

w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

8) nową zabudowę realizuje się w dostosowaniu do wymagaL uksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 
(”laców) w rejonie wej`cia na ”lawę i w charakterze zabudowy realizowanej ”o drugiej stronie ciągu 
pieszego i `ciewki rowerowej - w terenie elementarnym D.D.3020.U,ZP; 

9) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
10) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-

mieszkalnych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako ”lac komu-
nikacyjny, rekreacyjny lub parking; 
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11) wzdJuw granicy z terenem elementarnym Ś.Ś.3024.UT,MW ustala się ”rzebieg ciągu ”ieszego i `ciewki 
rowerowej, oznaczony na rysunku ”lanu, stanowiący kontynuację ”rzebiegu ciągu ”ieszego i `ciewki 
rowerowej w terenach: D.D.3019.KPR,ZP i D.D.3046.KD.D; 

12) ustala się zagos”odarowanie terenu wokóJ budynku ”rzy ul. vaglowej 2 zielenią urządzoną o charak-
terze parkowym; 

13) realizację stacji transformatorowej do”uszcza się wyJącznie jako wbudowanej albo dobudowanej do 
nowego obiektu kubaturowego; 

14) zakazuje się lokalizacji reklam i no`ników informacji turystycznej; ustalenie nie dotyczy reklam wbu-
dowanych w obiekty nie będące zabytkami oraz jednego no`nika informacji turystycznej o wysoko`ci 
do 2,0 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m²; 

15) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej, o granicach oznaczonych na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 
2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m²; ustalenie nie dotyczy wydzielenia 

”asa terenu dla ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.3048.KD.D 

(ul. PokJadowa) zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; zakazuje się wydzielenia dziaJki 

budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
5) ustala się dostę” ogólny do ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, o przebiegu oznaczonym na rysunku 

planu; 
6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3045.KŚ.Ś (ul. vaglowa) i/lub Ś.Ś.3046.KŚ.Ś; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; do”uszcza się 

lokalizację czę`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych na ”arkingu w terenie elementar-
nym D.D.3026.KS,ZP; 

3) wzdJuw ”óJnocnej i zachodniej granicy terenu elementarnego nakazuje się realizację: 
a) ciągu ”ieszego o minimalnej szeroko`ci: 2,0 m, 
b) `ciewki rowerowej o minimalnej szeroko`ci: 2,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w o”arciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3045.KD.D, D.D.3046.KD.D, 
D.D.3019.KPR,ZP; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji sieci wodo-
ciągowej, gazowej, elektroenergetycznej; 

3) do”uszcza się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV, z zastrze-
weniem ust. 3 pkt 13. 

§ 32. Teren elementarny D.D.3026.KS,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych m.in. do obsJugi terenów ”rzybrzewnych oraz 
zieleL urządzona; 

2) dopuszcza się realizację miejsc ”ostojowych dla rowerów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”rzylega do obszaru NATURA 2000; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 
ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 
3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni terenu elementarnego; 
4) nakazuje się zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej; wycinkę ”ojedynczych 

drzew do”uszcza się w ”rzy”adku: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, wycinki drzew gatunków 
nie”owądanych oraz kolizji z realizacją drogi ”arkingowej; 

5) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej do liczby zgodnej ze 
wskaunikiem: minimum 1 drzewo na 5 miejsc ”ostojowych; nowe nasadzenia zieleni dokonuje się z za-
strzeweniem pkt 6 i ust. 3 pkt 6; 
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6) ”rzy nasadzeniach ro`linno`ci nakazuje się w”rowadzenie gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 
pkt 9; 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy kubaturowej za wyjątkiem jednego obiektu do obsJugi ”arkingu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 2% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 1 kondygnacja i 4,5 m; 
5) obiekt kubaturowy kryty dachem ”Jaskim lub jednos”adowym; 
6) nasadzenia zieleni wysokiej w”rowadza się w dostosowaniu do wymogów eks”ozycji budynku ”rzy 

ul. vaglowej 2 od strony terenów: Ś.Ś.3045.KŚ.Ś (ul. vaglowa) i D.D.3046.KD.D; 
7) do czasu realizacji ulicy dojazdowej w terenie Ś.Ś.3046.KŚ.Ś do”uszcza się tymczasowe zagos”oda-

rowanie terenu w ”ostaci ”rzej`ciowych rozwiązaL w zakresie komunikacji drogowej nie kolidujących 
z istniejącym drzewostanem, w tym ”arkingu dla samochodów osobowych; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy jednego no`nika informacji tury-
stycznej na temat ”rowadzonej dziaJalno`ci, o wysoko`ci do 2,0 m i powierzchni informacyjnej nie 
”rzekraczającej 1,0 m²; 

9) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej, o granicach oznaczonych na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów; 
3) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3045.KŚ.Ś (ul. vaglowa) i/lub Ś.Ś.3046.KŚ.Ś; 
2) ”arking dla obsJugi terenu Ś.Ś.3025.U,źP, zgodnie z bilansem zapotrzebowania na miejsca postojowe 

w oparciu o odpowiednie wskauniki ustalone w § 6 ust. 5; do”uszcza się realizację dodatkowych 
miejsc ”ostojowych do obsJugi terenów ”rzybrzewnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3045.KD.D, D.D.3046.KD.D; 

2) wody deszczowe odprowadzane z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę sieci gazowej `redniego ci`nienia Ø 200 

mm i ”rzeJowenie w teren D.D.3041.KD.Z; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-

energetycznej 0,4 kV. 

§ 33. Teren elementarny D.D.3027.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem wpro-
wadzenia usJug; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 
a) nieuciąwliwe rzemiosJo usJugowe (z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki pojazdowej) 

i artystyczne, 
b) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

akwenów weglownych, 
d) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) na dziaJkach budowlanych, na których udziaJ terenu biologicznie czynnego jest w dniu uchwalenia 

”lanu mniejszy niw 50% i w ”rzy”adkach braku mowliwo`ci jego ”owiększenia do”uszcza się jednora-
zowo ”omniejszenie udziaJu terenu biologicznie czynnego ustalonego w pkt 1 - wyJącznie w zakresie 
niezbędnym do ”o”rawy stanu technicznego zabudowy lub standardu wy”osawenia terenu, lecz nie 
więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
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3) zachowanie w maksymalnym sto”niu zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu; 

4) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) na jednej dziaJce budowlanej ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkaniowego albo 

mieszkalno-usJugowego, wraz z ”rzeznaczonymi na ”otrzeby mieszkaLców budynkami garawowymi, 
gospodarczymi i rekreacyjnymi; 

4) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uwytkowego o ”owierzchni nie ”rzekraczającej 
30% ”owierzchni caJkowitej budynku; ustalenie dotyczy realizacji nowej zabudowy i przebudowy za-
budowy istniejącej; 

5) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku miesz-
kaniowego; 

6) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m; 
8) budynki kryte dachami stromymi; do”uszcza się krycie garawy i budynków gos”odarczych dachami 

o innej geometrii niw dachy strome; 
9) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej; maksymalna po-

wierzchnia reklamy wbudowanej: 2,0 m²; 
10) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej, o granicach oznaczonych na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) na czę`ci terenu ustala się schemat wtórnej ”arcelacji terenu na dziaJki budowlane, oznaczony na 
rysunku planu; 

2) nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem, we ”rzylegają frontem do ulicy; 
3) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 600 m²; 
4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 19,0 m; zakazuje się wydzielenia dziaJki budowlanej 

nie ”rzylegającej frontem do ulicy Ś.Ś.3045.KŚ.Ś; 
5) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. vaglowej za-

warty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3045.KŚ.Ś (ul. vaglowa) i/lub Ś.Ś.3047.KŚ.Ś; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3045.KD.D, D.D.3046.KD.D, 
D.D.3047.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont kolektora sanitarnego Ø 0,9 m; 
3) w ”oJudniowo wschodniej czę`ci terenu ustala się realizację sieci kanalizacji sanitarnej i ”odJączenie 

jej do kolektora sanitarnego Ø 0,9 m. 

§ 34. Teren elementarny D.D.3028.MW,UT 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: apartamentowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami turystyki, 
hotelowymi i pensjonatowymi; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) sport i rekreacja, 
b) gastronomia, 
c) opieka zdrowotna i wypoczynek, 
d) kultura i o`wiata, 
e) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
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f) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 
akwenów weglownych (n”. firmy czarterowe, usJugi weglarskie), 

g) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 
3) w granicach dziaJki budowlanej ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej lokali usJugowych: 

30% Jącznej ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych; 
4) ustala się w”rowadzenie komunikacji ”ieszej i rowerowej w ”ostaci ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, 

zgodnie z ust. 3 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obo-
wiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, nową 

zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych z mowliwo`cią zmiany 

przebiegu linii brzegowej kanaJu ”ortowego; 
5) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania i ”odwywszenie terenu; 
6) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9; 
7) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) zabudowę i zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymogów uksztaJtowania harmonijnej ele-

wacji od strony terenów elementarnych: Ś.Ś.3030.MW,UT,WS, Ś.Ś.3046.KŚ.Ś i D.D.3047.KD.D 
oraz ciągu ”ieszego, o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% powierzchni terenu elementarnego; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 5 kondygnacji nadziemnych do 24,0 m n.p.m. z dopuszczeniem 

wprowadzenia w zes”oJach zabudowy lokalnych dominant o wysoko`ci do 7 kondygnacji nadziemnych; 
5) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 

w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

6) zes”oJy zabudowy mieszkaniowo-usJugowej realizuje się w ukJadach ograniczających wewnętrzne 
place publiczne, np. jako budynki wieloklatkowe o zrównicowanej wysoko`ci zabudowy; 

7) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
8) ustala się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych; nabrzewa ”rzystosowuje się 

do cumowania s”ortowych jednostek ”Jywających ”rzy jednoczesnym umowliwieniu bez”iecznego ru-
chu ”ieszego na koronie nabrzewa, w tym realizacji ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej wzdJuw granicy 
z terenem elementarnym D.D.3029.UT,WS, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 4; 

9) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-
nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze; 

10) na nabrzewach i pomostach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

11) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-
mieszkalnych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako ”lac komu-
nikacyjny, rekreacyjny lub parking; 

12) wzdJuw granicy z terenem elementarnym Ś.Ś.3029.UT,WS ustala się ”rzebieg ciągu ”ieszego i `ciewki 
rowerowej, oznaczony na rysunku ”lanu, stanowiący kontynuację ”rzebiegu ciągu ”ieszego i `ciewki 
rowerowej w terenach: D.D.3046.KD.D i D.D.3030.MW,UT,WS; 

13) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-
trach zgodnych z ust. 4; 

14) na nabrzewach oraz ”oza obszarem zabudowy (wyznaczonym nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy) 
od strony terenów elementarnych: Ś.Ś.3029.UT,WS, Ś.Ś.3030.MW,UT,WS i D.D.3047.KD.D, zaka-
zuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycznej 
o wysoko`ci do 2,0 m od projektowanego poziomu terenu i powierzchni informacyjnej nie przekracza-
jącej 1,0 m²; na ”ozostaJym terenie maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników in-
formacji turystycznej: 3,5 m. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m²; ustalenie nie dotyczy wydzielenia 
”asa terenu dla ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej; 

2) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.3046.KD.D 
zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90; 

3) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; do”uszcza się wydzielenie dziaJki 
budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 

4) ustala się dostę” ogólny do basenu ”ortu jachtowego w terenie elementarnym Ś.Ś.3029.UT,WS, 
ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, o przebiegu oznaczonym na rysunku planu; 

5) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do basenu ”ortu jachtowego w terenie elementarnym 
D.D.3030.MW,UT,WS; 

6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3046.KŚ.Ś i/lub Ś.Ś.3047.KŚ.Ś; 
2) ustala się dostę” do terenu Ś.Ś.3029. UT,WS; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 
4) wzdJuw ”óJnocnej granicy terenu elementarnego nakazuje się realizację: 

a) ciągu ”ieszego o minimalnej szeroko`ci: 2,0 m, 
b) `ciewki rowerowej o minimalnej szeroko`ci: 2,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3046.KD.D, D.D.3047.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-
energetycznej 0,4 kV; 

3) do”uszcza się realizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV, z za-
strzeweniem ust. 3 pkt 2. 

§ 35. Teren elementarny D.D.3029. UT,WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi turystyki wodnej z zielenią urządzoną, wody `ródlądowe (basen ”ortu 
jachtowego); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) sport i rekreacja, 
b) gastronomia, 
c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

akwenów weglownych; 
3) w ”oJudniowej czę`ci terenu do”uszcza się lokalizację stacji ”aliw ”Jynnych dla jednostek ”Jywających. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru NATURA 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 
zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 60% ”owierzchni terenu elementarnego; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych z mowliwo`cią zmiany 

przebiegu linii brzegowej basenu portu jachtowego pod warunkiem prowadzenia prac w s”osób nie 
”owodujący znaczących negatywnych zmian stanu czę`ci terenu znajdującego się w granicach obsza-
ru NATURA 2000, oznaczonego na rysunku planu; 

5) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania i ”odwywszenie terenu; 
6) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, charakterystycznych dla terenów ”rzywodnych, zgod-
nie z § 6 ust. 2 pkt 6; 

7) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) zabudowę i zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymogów uksztaJtowania harmonijnej ele-

wacji widzianej od strony dominanty wysoko`ciowej w terenie elementarnym D.D.3028.UT,MW,WS; 
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3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 10% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: 5 kondygnacji nadziemnych do 24,0 m 

n.p.m.; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym: 1 kondygnacja nadziemna 

do 5,5 m; 
6) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
7) ustala się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych; nabrzewa ”rzystosowuje się 

do cumowania s”ortowych jednostek ”Jywających oraz kotwienia ”omostów, ”rzy jednoczesnym 
umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 4; 

8) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-
nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze; 

9) na nabrzewach i ”omostach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

10) ”oza akwenem, nabrzewami i obszarem zabudowy ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
ustala się zagos”odarowanie terenu zielenią urządzoną o charakterze parkowym, o kompozycji dosto-
sowanej do przebiegu ciągu ”ieszego w terenie elementarnym D.D.3028.UT,MW; 

11) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-
nej o wysoko`ci do 4,5 m oraz tymczasowych no`ników reklamowych - na okres do trzech miesięcy 
(w czasie organizacji imprez sportowych lub turystycznych) oraz oznakowania nawigacyjnego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów; 
3) ustala się dostę” ogólny do basenu ”ortu jachtowego od strony ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej 

w terenach: D.D.3028.MW,UT i D.D.3046.KD.D, do terenu wraz z ”ozostaJymi nabrzewami ustala się 
dostę” co najmniej ”ubliczny. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3046.KD.D poprzez teren D.D.3028.MW,UT; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3046.KD.D, D.D.3028.MW,UT; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-
energetycznej 0,4 kV. 

§ 36. Teren elementarny D.D.3030.MW,UT,WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: apartamentowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami turystyki, 
hotelowymi i ”ensjonatowymi (n”. ”rzystaL weglarska, ”ort jachtowy z zapleczem administracyjnym 
i hotelowym), wody `ródlądowe (baseny i akwen portu jachtowego); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) sport i rekreacja, 
b) gastronomia, 
c) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
d) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

akwenów weglownych (n”. firmy czarterowe, usJugi weglarskie), 
e) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) w granicach terenu elementarnego ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej lokali usJugowych: 
30% Jącznej ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych; 

4) ustala się wprowadzenie komunikacji pieszej i rowerowej w ”ostaci ciągu ”ieszego, `ciewki rowerowej 
i placu publicznego, zgodnie z ust. 3 pkt 4, 6 i 18. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”rzylega do obszaru NATURA 2000; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 
ust. 2 pkt 2; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
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3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych z mowliwo`cią zmiany 
”rzebiegu linii brzegowej kanaJów ”ortowych, z zastrzeweniem ”kt 5; zalądowienie terenu w grani-
cach obszaru zabudowy, wyznaczonego w ”óJnocnej czę`ci terenu nie”rzekraczalnymi liniami zabu-
dowy, do”uszcza się ”od warunkiem ”rowadzenia ”rac w s”osób nie ”owodujący znaczących nega-
tywnych zmian stanu sąsiadującego akwenu, znajdującego się w granicach obszaru NATURA 2000, 
oraz zastosowania technik ekoinwynierii zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 11; 

5) do”uszcza się budowę staJego falochronu (”irsu) ”oJączonego z ”latformą na ”otrzeby ”rzystanku 
weglugi `ródlądowej w terenie elementarnym D.D.3040.WS,ZN pod warunkiem zastosowania technik 
ekoinwynierii, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 11; 

6) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania i ”odwywszenie terenu; 
7) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9; 
8) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej; 
9) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) ustala się dostosowanie kom”ozycji i form zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej ”ano-

ramy terenów ”rzybrzewnych i wiewy ko`cioJa ”arafialnego ”w. Naj`więtszej Marii Panny w Śąbiu, 
widzianych od strony Jez. Śąbie; 

3) zabudowa i zagos”odarowanie terenu dostosowane do wymogów uksztaJtowania dominanty wyso-
ko`ciowej z otwarciem widokowym na Jez. Śąbie i tereny ”rzybrzewne, o ”rzybliwonym usytuowaniu 
oznaczonym na rysunku planu; 

4) w rejonie ”rzebiegu ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej oraz lokalizacji dominanty wysoko`ciowej 
ustala się wyksztaJcenie ”lacu ”ublicznego, o ”rzybliwonej lokalizacji oznaczonej na rysunku ”lanu; 

5) do”uszcza się w”rowadzenie zabudowy m.in. ”onad kanaJami ”ortowymi ”rzy jednoczesnym zacho-
waniu ”rze`witu nad ”owierzchnią wody, ”ozwalającego na ruch jednostek ”Jywających, zgodnie 
z pkt 1; 

6) ustala się ”rowadzenie ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej ”onad kanaJami ”ortowymi ”rzy jednocze-
snym zastosowaniu rozwiązaL technicznych ”ozwalających na ruch jednostek ”Jywających (w tym 
związanych z konieczno`cią ”rzebudowy istniejących umocnieL brzegowych), z zastrzeweniem ”kt 18 
i ust. 2 pkt 4; 

7) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 40% ”owierzchni terenu elementarnego; 
8) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 5 kondygnacji nadziemnych do 24,0 m n.p.m. z dopuszczeniem 

wprowadzenia w zes”oJach zabudowy lokalnych dominant o wysoko`ci do 7 kondygnacji nadziem-
nych; ograniczenie wysoko`ci nie dotyczy zabudowy w formie dominanty wysoko`ciowej, o której 
mowa w pkt 3; 

9) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć zabudowy stanowiącej dominantę wysoko`ciową wraz z urządze-
niami na dachu (n”. kominy, wywietrzniki, reklamy, anteny it”.) dostosowana do wymagaL ruchu 
lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 8; 

10) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym: 1 kondygnacja nadziemna 
do 5,5 m; 

11) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w przypadku zastosowania dachu co najmniej dwu spadowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku lub wyodrębnionej ”rzestrzennie jego czę`ci; 

12) zes”oJy zabudowy mieszkaniowo-usJugowej realizuje się w ukJadach ograniczających wewnętrzny 
plac publiczny, np. jako budynki wieloklatkowe o zrównicowanej wysoko`ci zabudowy; 

13) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
14) ustala się ochronę zabytków ”rzy ul. Portowej 14A (dawne s”ichlerze zbowowe), ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków i zakwalifikowanych do w”isu do rejestru zabytków, oznaczonych na rysunku 
planu z zastrzeweniem ”kt 15; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 14; 

15) przy lokalizacji nowej zabudowy w miejscu obiektu zabytkowego do”uszcza się jego rozbiórkę (daw-
ne s”ichlerze zbowowe ”rzy ul. Portowej 14A) wyJącznie ”o wykonaniu i przekazaniu organowi ds. 
ochrony zabytków inwentaryzacji ”omiarowej oraz fotograficznej obiektu; 

16) formę dominanty ”rzestrzennej ksztaJtuje się jako charakterystyczny akcent wysoko`ciowy harmonij-
nej sylwety zes”oJu zabudowy w widoku od strony jeziora; 
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17) ustala się zachowanie sz”alerowego ukJadu drzew wzdJuw zachodniego kanaJu ”ortowego; 
18) ustala się realizację ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku 

planu, stanowiącego kontynuację ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w terenach: D.D.3028.MW,UT 
i D.D.3031.MW,UT,WS; 

19) ustala się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych; nabrzewa ”rzystosowuje się 
do cumowania s”ortowych jednostek ”Jywających ”rzy jednoczesnym umowliwieniu bez”iecznego ru-
chu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 4; 

20) usytuowanie staJego falochronu (”irsu) ”oJączonego z ”latformą na ”otrzeby ”rzystanku weglugi `ród-
lądowej w terenie elementarnym D.D.3040.WS,ZN dostosowuje się do wymagaL: 
a) bez”ieczeLstwa ruchu jednostek ”Jywających w akwenie portu jachtowego, 
b) umowliwienia doj`cia i ruchu pieszego na falochronie, 

z zastrzeweniem ust. 2 pkt 4; 

21) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-
nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze; 

22) na nabrzewach i ”omostach sytuuje się stanowiska zao”atrzenia jednostek ”Jywających w energię 
elektryczną i wodę; 

23) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków mieszkalno-
usJugowych ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako ”lac komuni-
kacyjny, rekreacyjny albo ”arking, lub jako garawe ”odziemne; 

24) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących: 
a) poza czę`cią lądową terenu elementarnego (na ”irsie, ”omostach ”ostojowych dla jednostek ”Jywa-

jących) oraz na nabrzewach, 
b) w odlegJo`ci do 5,0 m od kanaJów ”ortowych z wyjątkiem reklam tymczasowych - na okres do 

trzech miesięcy (w czasie organizacji imprez sportowych lub turystycznych), 
c) ”oza obszarem zabudowy od strony terenów elementarnych: Ś.Ś.3031.W,UT,WS i D.D.3047.KD.D 

(wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy), 
d) ”rzesJaniających obiekty zabytkowe; 
ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, tymczasowych no`ników reklamowych - na okres 

do trzech miesięcy (w czasie organizacji im”rez s”ortowych lub turystycznych) oraz no`ników informacji 
turystycznej o wysoko`ci do 5,5 m; na ”ozostaJym terenie maksymalna wysoko`ć reklam wolno stoją-
cych: 5,5 m; 

25) zakazuje się lokalizacji reklam wbudowanych w obiekty zabytkowe. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1500 m²; 
2) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.3047.KD.D 

oraz kanaJów ”ortu jachtowego zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90; 
3) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 30,0 m; do”uszcza się wydzielenie dziaJki 

budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
4) ustala się dostę” ogólny do ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, ”lacu ”ublicznego, nabrzewy basenów 

wodnych ”rzylegających do ”laców ”ublicznych; 
5) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy basenów ”ortu jachtowego (nie ”rzylegających do: 

”lacu ”ublicznego, ciągu pieszego i `ciewki rowerowej) oraz do falochronu staJego (”irsu) ”oJączonego 
z ”latformą na ”otrzeby ”rzystanku weglugi `ródlądowej oraz eks”ozycji ”anoramy jeziora; 

6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów; 
7) w pasie terenu o minimalnej szeroko`ci 8,0 m (w dostosowaniu do zagos”odarowania terenu), Jączą-

cym ulicę Ś.Ś.3047.KŚ.Ś z czę`cią terenu elementarnego ”oJowoną na ”óJnoc od ciągu ”ieszego 
i `ciewki rowerowej, umowliwia się ”rzejazd i ”rzej`cie oraz realizację i eks”loatację sieci uzbrojenia 
technicznego celem umowliwienia obsJugi komunikacyjnej i inwynieryjnej ”óJnocnej czę`ci terenu ele-
mentarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3047.KD.D; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 
3) nakazuje się realizację: 

a) ciągu ”ieszego o minimalnej szeroko`ci: 2,0 m, 
b) `ciewki rowerowej o minimalnej szeroko`ci: 2,5 m; 
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4) w basenach ”ortu jachtowego ma zakoLczenie tor wodny ”rowadzący ”rzez Jez. Śąbie z Zalewu 
SzczeciLskiego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3047.KD.D, D.D.3046.KD.D, 
D.D.3028.MW,UT; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-
ciągowej, elektroenergetycznej 0,4 kV, oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 

3) do”uszcza się realizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV. 

§ 37. Teren elementarny D.D.3031.MW,UT,WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: apartamentowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami turystyki, 
hotelowymi i pensjonatowymi (n”. ”rzystaL weglarska, ”ort jachtowy z zapleczem hotelowym), wody 
`ródlądowe (akwen ”ortu jachtowego); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) sport i rekreacja, 
b) gastronomia, 
c) opieka zdrowotna i wypoczynek, 
d) kultura i o`wiata, 
e) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
f) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki w sąsiedztwie 

akwenów weglownych (n”. firmy czarterowe, usJugi weglarskie), 
g) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) w granicach dziaJki budowlanej ustala się udziaJ ”owierzchni caJkowitej lokali usJugowych zawarty 
w ”rzedziale: 30%÷50% Jącznej ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”o-
Jów garawowych i garawu wielo”oziomowego; 

4) w rejonie ”oJudniowej czę`ci kanaJu ”ortowego do”uszcza się lokalizację stacji ”aliw ”Jynnych dla 
jednostek ”Jywających oraz ”ojazdów samochodowych; 

5) ustala się w”rowadzenie komunikacji ”ieszej i rowerowej w ”ostaci ciągu ”ieszego, `ciewki rowerowej 
i ”laców ”ublicznych, zgodnie z ust. 3 pkt 4, 6, 17 i 18; 

6) ustala się lokalizację co najmniej jednej stacji transformatorowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”rzylega do obszaru NATURA 2000 oraz do ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego o kodzie 
91śO, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3033.źN; ”rzy zmianie zagos”odaro-
wania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, ”onadto do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco 
negatywnie oddziaJywać na ww. siedlisko; 

2) warunkiem zmiany zagos”odarowania terenu jest zachowanie naturalnych warunków gruntowo-
wodnych istniejących na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego D.D.3033.ZN; 

3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
5) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych na odcinkach o Jącznej 

dJugo`ci do 80,0 m wraz z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie ”od warunkiem: 
a) prowadzenia prac w s”osób nie w”Jywający negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzy-

rodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt, dla 
ochrony których wyznaczono obszar NATURA 2000, 

b) zachowania lub odtworzenia naturalnych warunków w strefie brzegowej dla rozwoju siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznacza się obszar NATURA 
2000, 

c) realizacja ”irsów i ”omostów nie mowe ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu Jez. Śąbie 
przez ptaki, 

d) zastosowania technik ekoinwynierii, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 11, 

ustalenie nie dotyczy otwartych kanaJów wodnych; 
6) do”uszcza się realizację wewnętrznych kanaJów (basenów) ”ortowych o nabrzewach ”rzystosowa-

nych do cumowania maJych jednostek ”Jywających; 
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7) do”uszcza się ”rzystosowanie nabrzewy do kotwienia ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywają-
cych o konstrukcji dostosowanej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze; 

8) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania i ”odwywszenie terenu; 
9) dopuszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9; 
10) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) ustala się dostosowanie kom”ozycji i form zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej ”ano-

ramy zes”oJu zabudowy widzianej od strony: 
a) Jez. Śąbie, 
b) ulicy D.D.3041.KD.Z, 

oraz harmonijnych elewacji od strony terenów:Ś.Ś.3030.MW,UT,WS, Ś.Ś.3042.KŚ.L (ul. Jeziorna) 
i D.D.3047.KD.D; 

3) zabudowa i zagos”odarowanie terenu dostosowane do wymogów uksztaJtowania zamknięcia kom”o-
zycyjnego widoku od strony ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, o ”rzybliwonym usytuowaniu ozna-
czonym na rysunku planu; 

4) ”rzy ”rzebiegu ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej ustala się wyksztaJcenie dwóch ”laców ”ublicz-
nych bez”o`rednio ”rzy kanaJach (basenach) ”ortu jachtowego, o ”rzybliwonej lokalizacji oznaczonej 
na rysunku planu; 

5) do”uszcza się w”rowadzenie zabudowy m.in. ”onad basenami lub kanaJami ”ortowymi ”rzy jedno-
czesnym zachowaniu ”rze`witu nad ”owierzchnią wody, ”ozwalającego na ruch jednostek ”Jywają-
cych, z zastrzeweniem ”kt 1; 

6) do”uszcza się ”rowadzenie ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej ”onad kanaJami ”ortowymi ”rzy jed-
noczesnym zastosowaniu rozwiązaL technicznych ”ozwalających na ruch jednostek ”Jywających 
(w tym związanych z konieczno`cią ”rzebudowy istniejących umocnieL brzegowych), z zastrzeweniem 
pkt 17 i ust. 2 pkt 5; 

7) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
8) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 5 kondygnacji nadziemnych do 24,0 m n.p.m. z dopuszczeniem 

wprowadzenia w zes”oJach zabudowy lokalnych dominant o wysoko`ci do 7 kondygnacji nadziemnych; 
9) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym: 1 kondygnacja nadziemna 

do 5,5 m; 
10) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 

w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwu s”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

11) zes”oJy zabudowy mieszkaniowo-usJugowej realizuje się w ukJadach obudowujących ”rzestrzenie 
publiczne (”lace, ciągi komunikacyjne, baseny wodne) - w oparciu o ws”ólną i caJo`ciową konce”cję 
o s”ójnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, zgodnie z pkt 4, 17 i 18; 

12) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
13) ustala się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych oraz realizację wewnętrznych 

kanaJów (basenów) ”ortowych o nabrzewach ”rzystosowanych do cumowania s”ortowych jednostek 
”Jywających ”rzy jednoczesnym umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, 
z zastrzeweniem ust. 2 pkt 5 i 6; 

14) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-
nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze; 

15) na nabrzewach i pomostach dopuszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

16) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-
mieszkalnych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy jako ”lac komu-
nikacyjny, rekreacyjny lub ”arking lub jako garawe wielo”oziomowe w obiektach wolno stojących; 

17) ustala się realizację ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku 
”lanu, stanowiącego kontynuację ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej w terenach: D.D.3030.MW,UT,WS 
i D.D.3042.KD.L (ul. Jeziorna); 

18) nakazuje się Jączne zakom”onowanie i harmonijne ”oJączenie: ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, obu 
”laców ”ublicznych i zamknięcia kom”ozycyjnego (”rzy zmianie kierunku ciągu ”ieszego); 
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19) zakazuje się realizacji budynków mieszkaniowych bez wbudowanych lokali usJugowych oraz do”uszcza 
się realizację obiektów usJugowych z wbudowanymi a”artamentami mieszkaniowymi lub bez nich, z za-
strzeweniem ust. 1 pkt 3; 

20) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-
trach zgodnych z ust. 4; 

21) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących: 
a) na ”omostach ”ostojowych dla jednostek ”Jywających i na nabrzewach, 
b) w odlegJo`ci do 20,0 m od linii brzegu Jez. Śąbie z wyjątkiem reklam tymczasowych - na okres 

do trzech miesięcy (w czasie organizacji imprez sportowych lub turystycznych), 
c) w odlegJo`ci do 20,0 m od granicy z terenem elementarnym D.D.3033.ZN, 
d) poza obszarem zabudowy od strony terenu elementarnego D.D.3030.MW,UT,WS (wyznaczonym 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy); 

ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego oraz no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci 
do 3,5 m i powierzchni informacyjnej nie przekraczającej 2,0 m²; na ”ozostaJym terenie maksymalna wy-
soko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 5,5 m od projektowanego poziomu 
terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) w odlegJo`ci do 50 m od granicy z terenem elementarnym D.D.3040.WS,UT,ZN i D.D.3033.ZN nowe 
dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m²; ustalenie nie dotyczy dziaJek wy-
dzielanych dla budynków usJugowych istniejących legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, 
o minimalnej ”owierzchni niezbędnej do ”rawidJowego funkcjonowania budynku; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Jeziornej i ulicy 
D.D.3047.KD.D zawarty w przedziale: od 85° do 90; 

4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; do”uszcza się wydzielenie dziaJki 
budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 

5) ustala się dostę” ogólny do ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, ”laców ”ublicznych oraz nabrzewy 
basenów wodnych ”rzylegających do ”laców ”ublicznych; 

6) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy basenów ”ortu jachtowego (nie ”rzylegających 
do: ”lacu ”ublicznego, ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej); 

7) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: Ś.Ś.3042.KŚ.L (ul. Jeziorna) i/lub D.D.3047.KD.D; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 
3) wzdJuw ”óJnocnej i zachodniej granicy terenu elementarnego nakazuje się realizację: 

a) ciągu ”ieszego o minimalnej szeroko`ci: 2,0 m, 
b) `ciewki rowerowej o minimalnej szeroko`ci: 2,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3042.KD.L, D.D.3047.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-
ciągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji przepom-
”owni `cieków sanitarnych; 

4) nakazuje się realizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV. 

§ 38. Teren elementarny D.D.3032.KS,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych do obsJugi terenów ”rzybrzewnych oraz 
zieleL urządzona. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 
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3) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej; 
wycinkę ”ojedynczych drzew do”uszcza się w ”rzy”adku: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, 
wycinki drzew gatunków nie”owądanych oraz kolizji z realizacją drogi ”arkingowej; 

4) ”rzy nasadzeniach ro`linno`ci nakazuje się w”rowadzenie gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 
pkt 9. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy kubaturowej za wyjątkiem jednego obiektu do obsJugi ”arkingu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 2% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 1 kondygnacja i 4,5 m; 
5) do”uszcza się krycie obiektu dachem o innej geometrii niw dach stromy; 
6) zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej, do”uszcza się nasadzenia zieleni `redniowysokiej wzdJuw gra-

nic terenu elementarnego, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 4; 
7) do czasu realizacji ulicy dojazdowej w terenie Ś.Ś.3047.KŚ.Ś do”uszcza się tymczasowe zagos”oda-

rowanie terenu w ”ostaci ”rzej`ciowych rozwiązaL w zakresie komunikacji drogowej, nie kolidujących 
z istniejącym drzewostanem, w tym parkingu dla samochodów osobowych; 

8) do”uszcza się ogrodzenie terenu wyJącznie o formie neutralnej i awurowej, umowliwiającej eks”ozycję 
terenów ”rzybrzewnych z ulicy zbiorczej w terenie elementarnym D.D.3041.KD.Z, z zastrzeweniem § 6 
ust. 3 pkt 21; 

9) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-
nej lub na temat ”rowadzonej dziaJalno`ci o wysoko`ci do 3,5 m od projektowanego poziomu terenu 
i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 2,0 m² oraz reklam tymczasowych - na okres do 
trzech miesięcy (w czasie organizacji imprez sportowych lub turystycznych). 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów; 
3) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu D.D.3047.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych realizuje 
się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie D.D.3047.KD.D; 

2) do”uszcza się od”rowadzanie wód deszczowych z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu. 

§ 39. Teren elementarny D.D.3033.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zieleL naturalna objęta ochroną ”rawną (większo`ć ”owierzchni terenu elemen-
tarnego stanowi obszar priorytetowego siedliska przyrodniczego). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru NATURA 2000, w tym ”riorytetowe siedlisko lasu 
Jęgowego o kodzie 91EO, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zagospodarowania terenu 
obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; w szczególno`ci do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco nega-
tywnie oddziaJywać na ww. siedlisko; 

2) teren cenny przyrodniczo do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako uwytek ekologiczny; 
3) nakazuje się zachowanie w stanie nie”ogorszonym ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego ”o”rzez 

dziaJania zachowawcze, ”olegające na ograniczaniu ingerencji w siedliska wystę”owania innych chro-
nionych gatunków ro`lin i zwierząt; 

4) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
5) ”oza granicami siedliska lasu Jęgowego zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 

a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych; 

6) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 

7) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 99% powierzchni terenu elementarnego; 
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8) zakazuje się naruszania ”owierzchni ziemi i wykonywania ”rac ziemnych nie związanych z realizacją 
inwestycji wymienionych w ust. 3 pkt 2; ”rzy realizacji `ciewki ”ieszej zakazuje się zastosowania na-
wierzchni nieprzepuszczalnych; 

9) zakazuje się nowych nasadzeL drzew i krzewów; 
10) przy zmianie zagospodarowania terenu dopuszczonej w ust. 3 pkt 2 zakazuje się naruszenia syste-

mów korzeniowych drzew. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) zakazuje się zmiany zagos”odarowania terenu za wyjątkiem realizacji: 

a) terenowej `ciewki ”ieszej wzdJuw terenu Ś.Ś.3040.WS,źN (Jez. Śąbie) o maksymalnej szeroko`ci 
1,5 m, wraz z wy”osaweniem w formie niekubaturowych obiektów maJej architektury i zagos”o-
darowania terenu (n”. siedziska, zadaszenia, ”latformy na sJu”ach), o przebiegu najmniej ingeru-
jącym w `rodowisko biotyczne, 

b) stanowisk wędkarskich, 
c) stanowisk obserwacyjnych ptactwa; 

3) dopuszczone w pkt 2 elementy zagos”odarowania terenu realizuje się z zastosowaniem materiaJów 
naturalnych (n”. kamieL, kruszywo naturalne, drewno); 

4) zakazuje się lokalizacji reklam i wolno stojących no`ników informacji turystycznej; ustalenie nie doty-
czy no`ników informacji o tematyce edukacyjno-przyrodniczej o wysoko`ci do 2,0 m i powierzchni in-
formacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m² oraz oznakowania nawigacyjnego (w bez”o`rednim sąsiedz-
twie akwenu). 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) do”uszcza się scalenia gruntów i korekty ”odziaJów wJasno`ciowych; 
3) ustala się dostę” ogólny do brzegu jeziora i `ciewki ”ieszej wraz z elementami zagospodarowania 

zgodnymi z ust. 3 pkt 2 oraz co najmniej dostę” ”ubliczny do ”ozostaJej czę`ci terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3042.KD.L (ul. Jeziorna); 
2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zakazuje się lokalizacji obiektów i sieci inwynieryjnych. 

§ 40. Teren elementarny D.D.3034.U,MN,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i magazyny z dopuszczeniem lokali mieszkalnych (zaplecze 
lądowe ”ortu jachtowego) i zieleL urządzona o charakterze parku naturalnego; 

2) w ramach zabudowy usJugowej oraz magazynów do”uszcza się realizację obiektów i zagos”odaro-
wania terenu stanowiących za”lecze lądowe ”ortu jachtowego, m.in.: hangary i place utwardzone 
zimowego ”ostoju jednostek ”Jywających, warsztaty na”rawcze s”rzętu ”Jywającego oraz urządzenia 
do wodowania i ”odnoszenia jednostek morskich ”rzy ”omocy samojezdnych duwigów ramowych 
oraz jednostek mieczowych bez”o`rednio z przyczep samochodowych do pochylni slipu, zabudowa 
socjalno-administracyjna i usJugowa; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) gastronomia, 
b) dziaJalno`ć o`wiatowo-dydaktyczna (n”. mJodziewowa stanica wodna), 
c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć związana z obsJugą rekreacji i turystyki, wykorzystująca dostę” do 

akwenów weglownych, 
d) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m²; 

4) do”uszcza się wbudowanie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych: w obiektach socjalno-
administracyjnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000 z wyjątkiem niewielkiego fragmentu w czę`ci 
”oJudniowej oraz: 
a) ”rzy granicy ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego o kodzie 91śO, wystę”ującego na obszarze 

terenu elementarnego D.D.3033.ZN, 
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b) przy granicy siedliska bytowania bobra wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego 
D.D.3037.WS,ZN, 

oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, ponadto 
do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedliska; 
2) warunkiem zmiany zagos”odarowania terenu jest zachowanie naturalnych warunków gruntowo-

wodnych istniejących na obszarach terenów elementarnych Ś.Ś.3033.źN i D.D.3037.WS,ZN; 
3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 
5) zakazuje się umocnienia brzegu Jez. Śąbie na odcinku nie ”rzylegającym do obszaru wyznaczonego 

granicą maksymalnego zasięgu ”irsów, ”latformy, ”omostów i innych urządzeL brzegowych do ”o-
stoju i obsJugi jednostek ”Jywających, oznaczoną na rysunku ”lanu; 

6) na odcinkach ”rzylegających do obszaru wyznaczonego granicą maksymalnego zasięgu ”irsów, ”lat-
formy, ”omostów i innych urządzeL brzegowych do ”ostoju i obsJugi jednostek ”Jywających, do”usz-
cza się ”rzystosowanie brzegu w zakresie niezbędnym do ”rawidJowego funkcjonowania ”ortu jach-
towego, w tym realizację infrastruktury brzegowej (sli”y, wyciągarki, duwigi), a takwe lekkie umoc-
nienie brzegu umowliwiające budowę ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających - pod wa-
runkiem ”o”rzedzenia analizą skutków tego zainwestowania dla stanu wszystkich chronionych sie-
dlisk oraz gatunków ro`lin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszar NATURA 2000; nie-
zbędne ”race ”rowadzi się w s”osób nie w”Jywający znacząco negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony 
siedlisk ”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków ”ta-
ków, dla ochrony których wyznaczono obszar NATURA 2000; 

7) zakazuje się budowy waJów ”rzeciw”owodziowych; 
8) nakazuje się zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej; wycinkę ”ojedynczych 

drzew do”uszcza się wyJącznie w przypadku kolizji drzewa z dojazdem do budynku lub nabrzewa i pod 
warunkiem jednoczesnego nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, charakterystycznych 
dla terenów ”rzywodnych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 

9) od strony cieku CheJszcząca nakazuje się w”rowadzenie zes”oJów lub ciągu zwartej zieleni wysokiej 
i `redniowysokiej o charakterze izolacyjnym, gatunków rodzimych charakterystycznych dla terenów 
przywodnych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 

10) zakazuje się ”od”iwniczania budynków; 
11) przy fundamentowaniu budynków zakazuje się stosowania ”Jyt fundamentowych (budynki ”osadawia 

się n”. na ”alach); 
12) lokalizację stacji transformatorowej do”uszcza się wyJącznie ”oza obszarem ochrony ”rawnej ”taków 

NATURA 2000, o granicach okre`lonych na rysunku ”lanu; 
13) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
14) zakazuje się lokalizacji instalacji do na”rawy jednostek ”Jywających, w szczególno`ci do ”owierzch-

niowej obróbki kadJubów w odlegJo`ci mniejszej niw 35 m od brzegu Jez. Śąbie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) ustala się dostosowanie kom”ozycji i form zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej ”ano-

ramy zes”oJu zabudowy widzianej od strony Jez. Śąbie; 
3) zabudowa i zagos”odarowanie terenu dostosowane do wymogów uksztaJtowania zamknięcia kom”o-

zycyjnego widoku od strony Jez. Śąbie, o ”rzybliwonym usytuowaniu w rejonie uj`cia cieku CheJsz-
cząca, oznaczonym na rysunku ”lanu; 

4) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 20% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,5 m; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej: 1 kondygnacja i 7,5 m n.p.m.; 
7) dopuszcza się krycie budynków dachami stromymi oraz o innej geometrii niw dachy strome; w ”rzy-

”adku zastosowania dachu stromego ustala się taki sam kąt nachylenia dla wszystkich gJównych ”o-
Jaci dachowych budynku; 

8) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
9) ustala się realizację umocnieL brzegowych, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 2 i 3; nabrzewa ”rzystosowuje 

się do cumowania i wodowania jednostek ”Jywających oraz kotwienia ”omostów, ”rzy jednoczesnym 
umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa; 

10) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-
nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 
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11) na nabrzewach i pomostach sytuuje się stanowiska zao”atrzenia jednostek ”Jywających w energię 
elektryczną i wodę; 

12) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących: 
a) na ”omostach ”ostojowych dla jednostek ”Jywających oraz na nabrzewach, 
b) poza obszarem zabudowy (wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy), 

ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycznej i o tematyce edukacyjno-przyrodniczej o wy-
soko`ci do 3,5 m oraz oznakowania nawigacyjnego; na ”ozostaJym terenie do”uszcza się realizację mak-
symalnie dwóch reklam wolno stojących o tre`ci związanej z ”rowadzoną dziaJalno`cią, o wysoko`ci do 
5,5 m od projektowanego poziomu terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 
2) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Jeziornej za-

warty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 25,0 m; do”uszcza się wydzielenie dziaJki 

budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
4) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3042.KD.L (ul. Jeziorna); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.D.3042.KD.L; 

2) do”uszcza się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV, z zastrze-
weniem ust. 2 pkt 12. 

§ 41. Teren elementarny D.D.3035.UT,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug turystyki, usJug hotelowych i pensjonatowych (np. hotel, pen-
sjonat, motel, ”ole cam”ingowe lub biwakowe dla nie więcej niw 100 osób), z dopuszczeniem wpro-
wadzenia lokali mieszkalnych; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 
a) sport i rekreacja, 
b) opieka zdrowotna i wypoczynek, 
c) gastronomia, 
d) specjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki, 
e) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
f) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) do”uszcza się realizację maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki usJugowe 
lub jako budynki mieszkaniowe jednorodzinne, dobudowane do budynków usJugowych lub wolno stojące 
(z usJugami lub bez usJug) ”od warunkiem: 
a) ograniczenia ilo`ci lokali mieszkalnych do maksymalnie dwóch na jednej dziaJce budowlanej oraz 

ograniczenia Jącznej ”owierzchni caJkowitej lokali mieszkalnych do 30% Jącznej ”owierzchni caJ-
kowitej wszystkich obiektów usJugowych w granicach dziaJki budowlanej, 

b) ograniczenia ilo`ci budynków jednorodzinnych: do nie więcej niw jednego na jednej dziaJce bu-
dowlanej o przeznaczeniu zgodnym z pkt 2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000 oraz ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego 
o kodzie 91śO, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3033.źN oznaczonych na ry-
sunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; ponadto dopusz-
czone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedliska; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 
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4) zachowanie w maksymalnym sto”niu zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu; 

5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-
dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9; 

6) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania i ”odwywszenie terenu; 
7) nakazuje się uksztaJtowanie ”owiązaL ekologicznych ”omiędzy terenem rodzinnych ogrodów dziaJko-

wych (”oza granicami ”lanu) oraz siedliskiem lasu Jęgowego w terenie elementarnym D.D.3033.ZN; 
8) zagos”odarowanie terenu od strony terenu elementarnego Ś.Ś.3041.KŚ.ź ksztaJtuje się w s”osób 

minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci odkomunikacyjnych; 
9) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) zabudowę lub zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się z uwzględnieniem uksztaJtowania zamknięcia 

kompozycyjnego widoku z ciągu ”ieszego w terenie elementarnym D.D.3031.MW,UT,WS, oznaczo-
nego na rysunku planu; 

3) ustala się dostosowanie kom”ozycji i formy zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej elewacji 
zes”oJu zabudowy od strony terenów elementarnych: Ś.Ś.3041.KŚ.ź i D.D.3042.KD.L (ul. Jeziorna); 

4) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 20% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje, lecz nie więcej niw 12,5 m od projektowanego 

poziomu terenu; 
6) budynki kryje się dachami stromymi z wyjątkiem budynków jednokondygnacyjnych, dla których do-

”uszcza się krycie dachami o innej geometrii niw dachy strome; w przypadku zastosowania dachu 
stromego ustala się taki sam kąt nachylenia dla wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

7) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
8) nakazuje się w”rowadzenie zieleni wysokiej w formie sz”aleru drzew wzdJuw ulicy Ś.Ś.3042.KD.L 

(ul. Jeziorna) oraz jako zes”oJów zadrzewieL i zakrzewieL towarzyszących zabudowie i zagos”odaro-
waniu terenu, ksztaJtowanych zgodnie z ust. 2 pkt 7 i 8; 

9) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-
trach zgodnych z ust. 4; 

10) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących w odlegJo`ci większej niw 100,0 m od terenu 
D.D.3041.KD.Z, ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci do 2,0 m i po-
wierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m²; na ”ozostaJym obszarze maksymalna wysoko`ć 
reklam wolno stojących: 3,5 m od projektowanego poziomu terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1200 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 25,0 m; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Jeziornej za-

warty w ”rzedziale: od 65° do 90°; 
4) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3042.KD.L (ul. Jeziorna); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.3041.KD.Z, D.D.3042.KD.L; 

2) do”uszcza się realizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV. 

§ 42. Teren elementarny D.D.3036.KPS,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych, stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy zmianie 
zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 60% ”owierzchni terenu elementarnego; 
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3) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-
dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 

4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku planu; zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem niekubaturowych obiektów maJej architek-
tury i obiektów inwynieryjnych; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów; 
3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego; 
4) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu dla obiek-
tów inwynieryjnych i urządzeL sieciowych wymienionych w ust. 1. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu D.D.3042.KD.L (ul. Jeziorna). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) nakazuje się realizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych; 
2) nakazuje się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 43. Teren elementarny D.D.3037.WS,ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: wody `ródlądowe i tereny zieleni objęte ochroną ”rawną (ciek CheJszcząca - 
obszar s”ecjalnej ochrony ”taków NATURA 2000). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000, w tym siedlisko bytowania bobra, oznaczone na 
rysunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; w szczególno`ci 
do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedlisko; 

2) teren cenny przyrodniczo do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako uwytek ekologiczny; 
3) tereny w strefie brzegowej narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; zagos”odarowanie terenu reali-

zuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 
4) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
5) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 

a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) niezbędnej wycinki na ”otrzeby ochrony ”rzeciw”owodziowej oraz w celu umowliwienia dostę”u 

do cieku; 
6) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 99% powierzchni terenu elementarnego; 
7) do”uszcza się niezbędne umocnienie brzegów cieku CheJszcząca wraz z mowliwo`cią zmiany linii 

brzegowej cieku - wyJącznie w ”ostaci lekkiego nabrzewa ”od warunkiem ”o”rzedzenia analizą skut-
ków tego zainwestowania dla stanu wszystkich chronionych siedlisk oraz gatunków ro`lin i zwierząt 
oraz prowadzenia prac w s”osób nie w”Jywający znacząco negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony 
siedlisk ”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków ”ta-
ków, dla ochrony których wyznaczono obszar NATURA 2000. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy kubaturowej i zmiany zagos”odarowania terenu za wyjątkiem obiektów nie-
zbędnych ze względu na ochronę ”rzeciw”owodziową, ”rzy jednoczesnym zachowaniu `ciewki ”ieszej 
na koronie istniejącego waJu ”rzeciw”owodziowego; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam i wolno stojących no`ników informacji turystycznej; ustalenie nie doty-
czy no`ników informacji o tematyce edukacyjno-przyrodniczej oraz oznakowania nawigacyjnego 
(w bez”o`rednim sąsiedztwie akwenu). 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych z wyjątkiem korekt związanych ze zmianą ”rzebiegu linii 
brzegowej, do”uszcza się scalania gruntów; 
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2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów, z zastrzeweniem § 6 ust. 4 
pkt 10. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu D.D.3042.KD.L (ul. Jeziorna). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont waJów ”rzeciw”owodziowych; 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę ”arametrów koryta cieku wraz z obiektami hydrotechnicznymi 

zlokalizowanymi w korycie, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 1 i 7. 

§ 44. Teren elementarny D.D.3038.WS,ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: wody `ródlądowe i tereny zieleni objęte ochroną ”rawną (rzeka PJonia - obszar 
s”ecjalnej ochrony ”taków NATURA 2000). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru NATURA 2000, w tym priorytetowego siedliska by-
towania zimorodka oraz przy granicy: 
a) ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego o kodzie 91EO i siedliska bytowania bobra, wystę”ują-

cych na obszarze terenu elementarnego D.D.3005.ZN, 
b) siedlisko bytowania gąsiorka, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3021.źP, 
oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

w szczególno`ci do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedliska; 

2) nakazuje się umocnienie brzegów rzeki z zastosowaniem technik ekoinwynierii, zgodnie z § 6 ust. 2 
pkt 11, ”rzy czym do”uszcza się wzdJuw granicy z terenami elementarnymi: Ś.Ś.3010.U,MW, 
D.D.3011.MW,U,ZP, D.D.3014.U,MW,ZP i D.D.3049.KD.D zmianę ”rzebiegu linii brzegowej rz. PJoni 
i ”rzystosowanie nabrzewy do cumowania jednostek ”Jywających; 

3) tereny w strefie brzegowej narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; zagos”odarowanie terenu reali-
zuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 

4) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
5) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 95% ”owierzchni terenu elementarnego; 
6) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 

a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) niezbędnej wycinki na ”otrzeby ochrony ”rzeciw”owodziowej, bez”ieczeLstwa weglugi oraz w celu 

umowliwienia dostę”u do cieku; 
7) konserwację, modernizację lub umocnienie linii brzegowej ”o”rzedza się analizą ich skutków dla stanu 

wszystkich chronionych siedlisk oraz gatunków ro`lin i zwierząt (w tym chronionych na drodze two-
rzenia obszarów NATURA 2000); niezbędne ”race ”rowadzi się w s”osób nie w”Jywający znacząco 
negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru 
NATURA 2000 i siedlisk gatunków ”taków, dla ochrony których wyznaczono obszar NATURA 2000; 

8) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z umocnieniem brzegu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) poza obszarem NATUTA 2000 oraz granicami priorytetowego siedliska bytowania zimorodka ustala 
się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych: 
a) nabrzewa stabilizującego ul. Przybrzewną wzdJuw granicy terenu elementarnego Ś.Ś.3049.KŚ.Ś, 
b) nabrzewy ”rzystosowanych do cumowania maJych jednostek ”Jywających wzdJuw granicy terenu 

elementarnego D.D.3010.U,MW i D.D.3014.MW,ZP, 

oraz do”uszcza się w”rowadzenie lekkiego nabrzewa umowliwiającego kotwienie ”rzybrzewnych ”omo-
stów ”ostojowych dla maJych jednostek ”Jywających i stanowisk wędkarskich, ”rzy jednoczesnym umow-
liwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem ”kt 2 i ust. 2 pkt 2 i 7; 

2) lekkie nabrzewa realizuje się z zastosowaniem materiaJów naturalnych (kruszywo, kamieL, drewno); 
3) umocnienia brzegowe wraz z cumującymi jednostkami ”Jywającymi nie mogą zawęwać szeroko`ci 

gJównego nurtu rz. PJoni ”oniwej 12,0 m oraz uniemowliwić funkcjonowania kajakowego szlaku wodnego; 
4) na nabrzewach i ”omostach ”ostojowych dla jednostek ”Jywających zakazuje się lokalizacji reklam, 

ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m i powierzchni informa-
cyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m² oraz oznakowania nawigacyjnego. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych z wyjątkiem korekt związanych ze zmianą ”rzebiegu linii 
brzegowej i zagos”odarowaniem nabrzewa (umocnienie brzegu) zgodnych z § 6 ust. 4 pkt 10; do-
”uszcza się scalania gruntów; 

2) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy i ”omostów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Ś.Ś.3049.KŚ.Ś oraz ”rzylegJych terenów i drogą wodną: od strony rzeki (czę`ć ”oza 
granicami planu) i Jez. Śąbie; 

2) ustala się kajakowy szlak wodny o znaczeniu regionalnym. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się realizację sieci elektroenergetycznych w ciągu ulic: Ś.Ś.3043.KŚ.L (ul. Zapomniana) 
i D.D.3044.KD.L z ”rzebiegiem ”od dnem rzeki PJoni. 

§ 45. Teren elementarny D.D.3039.WS,UT,ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: wody `ródlądowe (”rzybrzewna czę`ć Jez. Śąbie), turystyka wodna (akwen ”rzy-
stani dla maJych jednostek ”Jywających) oraz ”rzybrzewna zieleL naturalna objęta ochroną ”rawną; 

2) zakazuje się s”ortów motorowo-wodnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000 oraz w sąsiedztwie siedliska bytowania zimorod-
ka, ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; ponadto dopuszczone przed-
sięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedlisko 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 99% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) do”uszcza się realizację ”omostów ”rzystosowanych do cumowania maJych jednostek ”Jywających 

pod warunkiem zastosowania technik ekoinwynierii, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 11, przy czym z terenu 
elementarnego Ś.Ś.3003.U,UT do”uszcza się realizację maksymalnie jednego ”omostu, z zastrzewe-
niem ust. 2 pkt 5; 

5) konserwację, modernizację lub zabudowę linii brzegowej oraz ”ogJębienie akwenu ”rzystani rybackiej 
”o”rzedza się analizą ich skutków dla stanu wszystkich chronionych siedlisk oraz gatunków ro`lin 
i zwierząt (w tym chronionych na drodze tworzenia obszarów NATURA 2000); niezbędne ”race ”ro-
wadzi się w s”osób nie w”Jywający znacząco negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzy-
rodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk; 

6) do”uszcza się realizację ”romów wędkarskich (ruchomych ”latform ”Jywających); 
7) do”uszcza się niezbędną zmianę linii brzegowej wyJącznie w rejonie umocnieL brzegowych oraz ”o-

gJębienie akwenu ”rzystani rybackiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się umocnienie brzegu jeziora ”rzy granicy z terenem elementarnym D.D.3003.U,UT - na 
odcinku o maksymalnej szeroko`ci 5,0 m; 

2) konstrukcję ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających dostosowuje się do okresowych wa-
haL ”oziomu lustra wody w jeziorze, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 5. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych z wyjątkiem korekt związanych ze zmianą ”rzebiegu linii 
brzegowej i zagos”odarowaniem nabrzewa (umocnienie brzegu) zgodnych z § 6 ust. 4 pkt 10; do-
”uszcza się scalania gruntów; 

2) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy i ”omostów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

dostę” ”o”rzez ”rzylegJe tereny Ś.Ś.3002.U,UT i Ś.Ś.3003.U,UT oraz drogą wodną od strony Jez. Śąbie. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

na nabrzewach i pomostach dopuszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 
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§ 46. Teren elementarny D.D.3040.WS,UT,ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: wody `ródlądowe (czę`ć Jez. Śąbie), turystyka wodna (turystyczny szlak wodny, 
akwen ”rzystani weglarskich - miejsce postoju jednostek ”Jywających) oraz ”rzybrzewna zieleL natu-
ralna objęta ochroną ”rawną; 

2) w granicach terenu elementarnego ustala się funkcjonowanie turystycznego szlaku wodnego Jączące-
go kanaJ źalew SzczeciLski z wodami ”rzybrzewnymi w ”oJudniowej czę`ci Jez. Śąbie; 

3) zakazuje się s”ortów motorowo-wodnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru NATURA 2000, oznaczonych na rysunku planu: 
a) w granicach terenu elementarnego: siedliska chronionych gatunków ro`lin i zwierząt (w tym uję-

tych w zaJączniku I Dyrektywy Ptasiej i zaJączniku II Śyrektywy Siedliskowej), miejsce rozrodu, 
werowania, od”oczynku i/lub zimowania zwierząt ginących i zagrowonych wyginięciem), 

b) ”rzy granicy: ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91EO i siedliska bytowania bJotniaka 
stawowego, wystę”ujące na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN oraz siedliska byto-
wania zimorodka, wystę”ujące na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3038.WS,źN, oznaczone 
na rysunku planu, 

c) w sąsiedztwie: ”riorytetowe siedliska lasu Jęgowego o kodzie 91śO, wystę”ujące na obszarze te-
renów elementarnych Ś.Ś.3005.źN i Ś.Ś.3033.źN, siedlisko bytowania zimorodka, wystę”ujące 
na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN oraz siedlisko bytowania bobra, wystę”ujące na 
obszarze terenu elementarnego D.D.3037.WS.ZN, oznaczonych na rysunku planu; 

”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; w szczególno`ci do”uszczone 
”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedliska; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 99% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) do”uszcza się umocnienie fragmentów ”oJudniowego brzegu jeziora wzdJuw terenów elementarnych: 

D.D.3002.U,UT, D.D.3003.U,UT, D.D.3023.US, D.D.3024.UT,MW, D.D.3031.MW,UT,WS 
i D.D.3034.U,MN,ZP, z dopuszczeniem zmiany przebiegu linii brzegowej i na odcinkach nie dJuwszych 
niw 80,0 m (z godnie z ust. 2 pkt 5 ustaleL szczegóJowych dla wymienionych terenów elementar-
nych), pod warunkiem: 
a) pozostawienia w stanie naturalnym toni wodnej i strefy brzegowej stykającej się z obszarem prio-

rytetowego siedliska lasu Jęgowego o kodzie 91śO, wystę”ującego na obszarze terenu elemen-
tarnego D.D.3005.ZN oraz w sąsiedztwie siedliska bytowania bobra wystę”ującego na obszarze 
terenu elementarnego D.D.3037.WS.ZN, oznaczonych na rysunku planu, 

b) ”rzy konserwacji, modernizacji lub zabudowie linii brzegowej na odcinkach nie stykających się 
z obszarem ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego o kodzie 91śO, wystę”ującego na obszarze 
terenu elementarnego D.D.3005.ZN oraz w sąsiedztwie siedliska bytowania bobra wystę”ujące-
go na obszarze terenu elementarnego D.D.3037.WS.ZN - ”o”rzedzenia tych dziaJaL analizą ich 
skutków dla stanu wszystkich chronionych siedlisk oraz gatunków ro`lin i zwierząt (w tym chro-
nionych na drodze tworzenia obszarów NATURA 2000); niezbędne ”race ”rowadzi się w s”osób 
nie w”Jywający znacząco negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzyrodniczych wystę-
”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków ”taków, dla ochrony których 
wyznaczono obszar NATURA 2000; 

5) realizację falochronu staJego (”irsu), ”latformy na ”otrzeby ”rzystanku weglugi `ródlądowej i obiektów 
kubaturowych na ”latformie, wchodzących w toL Jez. Śąbie i ”oJączonych na staJe z brzegiem jezio-
ra oraz ”omostów i innych urządzeL brzegowych do ”ostoju i obsJugi jednostek ”Jywających, o kon-
strukcji dostosowanej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze, do”uszcza się wyJącz-
nie na obszarze ”omiędzy linią brzegową jeziora a granicą maksymalnego zasięgu realizacji tych 
obiektów budowlanych, oznaczoną na rysunku ”lanu, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6 oraz zgodnie z § 6 
ust. 2 pkt 2; 

6) do”uszcza się ”ogJębienie akwenów ”rzystani weglarskich i turystycznego szlaku wodnego oraz pro-
wadzenie sieci inwynieryjnych ”od dnem jeziora ”od warunkiem: 
a) minimalizacji ingerencji w siedliska ro`linno`ci wodnej, w tym chronionych gatunków ro`lin oraz 

siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną ”rawną, 
b) uwzględnienia analizy skutków ”rzedsięwzięcia dla ekosystemu Jez. Śąbie; 
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7) ”oza obszarem wyznaczonym granicą maksymalnego zasięgu ”irsów, ”latformy, ”omostów i innych 
urządzeL brzegowych do ”ostoju i obsJugi jednostek ”Jywających do”uszcza się realizację lekkich 
”omostów wędkarskich o dJugo`ci do 10,0 m od linii brzegowej jeziora i ”romów wędkarskich (ru-
chomych ”latform ”Jywających) ”od warunkiem: 
a) zastosowania technik ekoinwynierii, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 11, 
b) nie ”ogorszenia warunków rozwoju ro`linno`ci wodnej s”ecyficznej dla strefy brzegowej, 
z zastrzeweniem ust. 2 pkt 4 lit. a i § 6 ust. 2 pkt 2. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zachowanie i ochronę istniejących ukJadów krajobrazowych z wyJączeniem rejonu sąsiedz-
twa z terenami elementarnymi: D.D.3024.UT,MW, D.D.3029.UT,WS, D.D.3030.MW,UT,WS, 
D.D.3031.MW,UT,WS i D.D.3034.U,MN,ZP; 

2) na otwartych wodach jeziora w sąsiedztwie z terenami elementarnymi: Ś.Ś.3024.UT,MW, 
D.D.3029.UT,WS, D.D.3030.MW,UT,WS, D.D.3031.MW,UT,WS i D.D.3034.U,MN,ZP, ustala się 
akwen portu jachtowego; 

3) w celu wygrodzenia akwenów ”ortu jachtowego ustala się realizację jednego falochronu staJego (”ir-
su), ”rowadzącego z terenu elementarnego D.D.3030.MW,UT,WS i ”oJączonego z ”latformą na ”o-
trzeby ”rzystanku weglugi `ródlądowej, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 5; 

4) usytuowanie staJego falochronu (”irsu) z ”latformą na ”otrzeby ”rzystanku weglugi `ródlądowej oraz 
ukJadu ”omostów ”ostojowych dostosowuje się do wymagaL bez”ieczeLstwa ”ostoju i ruchu jedno-
stek ”Jywających w akwenie portu jachtowego; 

5) konstrukcję i formę staJego falochronu (”irsu) dostosowuje się do wymagaL uksztaJtowania harmonij-
nej sylwety widzianej z otwarć widokowych na brzegu i od strony Jez. Śąbie; 

6) ”latformę na ”otrzeby ”rzystanku weglugi `ródlądowej sytuuje się w ”oJączeniu z falochronem staJym 
(pirsem) i dostosowuje się do wymagaL eks”ozycji ”anoramy jeziora i terenów ”rzybrzewnych; 

7) na pirsie i ”omostach zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej z wyjątkiem obiektów niezbęd-
nych do ”rawidJowego funkcjonowania portu jachtowego (np. kapitanat, dyspozytornia, zaplecze ra-
towniczo-medyczne); 

8) na nabrzewach, ”irsie i ”omostach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jy-
wających w energię elektryczną i wodę; 

9) na pirsie, pomostach postojowych dla jednostek ”Jywających oraz innych urządzeniach brzegowych 
do postoju i obsJugi jednostek ”Jywających zakazuje się montawu reklam, ustalenie nie dotyczy no`ni-
ków informacji turystycznej oraz oznakowania nawigacyjnego; 

10) zakazuje się ”ogarszania warunków weglowno`ci Jez. Śąbie ”oza akwenem ”ortu jachtowego. 
11) w ramach dopuszczonej ustaleniami planu realizacji nowych oraz przebudowy i rozbudowy istnieją-

cych umocnieL brzegowych nabrzewa ”rzystosowuje się do cumowania s”ortowych jednostek ”Jywa-
jących oraz kotwienia ”omostów, ”rzy jednoczesnym umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na 
koronie nabrzewa, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 2; 

12) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 1% ”owierzchni terenu elementarnego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych z wyjątkiem korekt związanych ze zmianą ”rzebiegu linii 
brzegowej i zagos”odarowaniem nabrzewa (umocnienie brzegu) zgodnych z § 6 ust. 4 pkt 10; do-
”uszcza się scalania gruntów; 

2) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy i ”omostów ”rzystani weglarskich. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

dostę” z ”rzylegJych terenów elementarnych oraz drogą wodną. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

na nabrzewach, ”irsie i pomostach oraz pod dnem jeziora do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 

§ 47. Teren elementarny D.D.3041.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza; 
2) do czasu przebudowy i budowy ulicy zgodnie z ust. 5 do”uszcza się ”rzeznaczenie istniejących bu-

dynków na usJugi, w tym na cele takie jak: 
a) o`wiata, dziaJalno`ć kulturalna i dydaktyczna (n”. `wietlica, ”unkt o”iekuLczo-rekreacyjny dla 

dzieci lub mJodziewy, o`rodek kultury, o`rodek edukacyjno-szkoleniowy), 
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b) ochrona zdrowia, opieka i ”omoc s”oJeczna - w tym z mowliwo`cią caJodobowego ”obytu osób 
(n”. ”lacówka o”iekuLczo-wychowawcza, o`rodek rehabilitacyjny). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, wystę”ującego na obszarze terenu elementar-
nego D.D.3017.MW,ZP, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zagospodarowania terenu obo-
wiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) utrzymanie istniejącego zadrzewienia ulicznego nie kolidującego z rozbudową ulicy, w tym szpaleru 
drzew wzdJuw terenu elementarnego Ś.Ś.3048.KD.D (ul. PokJadowa); 

3) w”rowadzenie nasadzeL uzu”eJniających ”od warunkiem nie ”owodowania ograniczeL dla komunikacji 
koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczenia znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowa-
dzenia sieci inwynieryjnej; ”rzy nasadzeniach zieleni w”rowadza się ro`linno`ć gatunków rodzimych, 
zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9; 

4) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 
zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

5) ”owierzchnię ”asa rozdzielającego jezdnie gJówne, z wyjątkiem ”rzej`ć ”ieszych ustala się jako teren 
biologicznie czynny; 

6) ”rzebudowa istniejącego mostu nad rzeką PJonią lub realizacja nowego musi uwzględnić ”rze`wit umow-
liwiający przemieszczanie się wzdJuw rzeki drobnej fauny lądowej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się rozbiórkę budynków zabytkowych ”rzy ul. Emilii Gierczak 5 i 54, ujętych w gminnej ewi-
dencji zabytków, oznaczonych na rysunku ”lanu - po wykonaniu i przekazaniu organowi ds. ochrony 
zabytków inwentaryzacji ”omiarowej oraz fotograficznej obiektów, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) do czasu ”rzebudowy ulicy ustala się ochronę zabytków ”rzy ul. Emilii Gierczak 5 i 54, ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku ”lanu; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 14; 

3) do czasu przebudowy i budowy ulicy zgodnie z ust. 5 do”uszcza się: 
a) ”rzebudowę i ada”tację istniejących budynków na cele usJugowe do”uszczone w ust. 1 pkt 2, 

wraz z realizacją niezbędnego zagos”odarowania terenu, 
b) realizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, 
c) zagos”odarowanie terenu zielenią ozdobną wraz z mowliwo`cią jego wygrodzenia z zastrzeweniem 

§ 6 ust. 3 pkt 21, 

zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 25 lit. f; 

4) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników i `ciewki rowerowej; 
5) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam wolnostojących i no`ni-

ków informacji turystycznej: 
a) w strefie A ochrony konserwatorskiej i w odlegJo`ci do 100,0 m od jej granic, oznaczonych na 

rysunku planu, 
b) w strefie B ochrony konserwatorskiej, o granicach oznaczonych na rysunku planu, 
c) w ”asie rozdzielającym jezdnie gJówne, 
d) ”oza ”asem rozdzielającym jezdnie gJówne w odstę”ach mniejszych niw 100 m, 

przy czym ustalenie nie dotyczy reklam tymczasowych lokalizowanych poza strefami ochrony kon-
serwatorskiej A i B - do czasu przebudowy i budowy ulicy zgodnie z ust. 5 oraz oznakowania nawigacyj-
nego w rejonie ”rze”rawy mostowej nad rz. PJonią; 
6) lokalizację reklam wolnostojących warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji ko-

Jowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczenia znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowa-
dzenia sieci inwynieryjnej; 

7) maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 4,5 m; 
8) ”rzy realizacji nowej ”rze”rawy mostowej nad rz. PJonią nalewy dąwyć do usunięcia ”rzeszkody na 

kajakowym szlaku wodnym ”o”rzez zastosowanie od”owiednich rozwiązaL technicznych umowliwia-
jących bezkolizyjne ”rze”Jywanie kajaków ”od mostem; w ”rzy”adku konieczno`ci zachowania ”rze-
szkody umowliwia się jej obej`cie ”o”rzez od”owiednie zagos”odarowanie terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 30,7 m do 61,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa pasy ruchu, obustronne chodniki, minimum jednostronna 
`ciewka rowerowa. 

2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy; 
3) do czasu ”rzebudowy ulicy do”uszcza się obsJugę ”rzylegJych terenów ”o”rzez istniejące ”oJączenia/ 

zjazdy. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-
ciągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego 
`cieków sanitarnych; 

2) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 200 mm - do ”rzebudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowej sieci 
w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont kolektora sanitarnego Ø 0,9 m; 
4) kolektor deszczowy Ø 1,0 m - do przebudowy, rozbudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowego 

kolektora w terenie elementarnym; 
5) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV i 0,4 kV i budowę jako sieci kablowej; 
6) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitar-

nej i deszczowej oraz rurociągów tJocznych `cieków sanitarnych; 
7) w rejonie skrzywowania z ul. vaglową (teren elementarny Ś.Ś.3045.KŚ.Ś) nakazuje się realizację 

studni awaryjnej - ”o ”óJnocnej stronie pasa drogowego, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na 
rysunku planu. 

§ 48. Teren elementarny D.D.3042.KD.L - ul. Jeziorna 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru NATURA 2000 oraz przylega do tego terenu wystę-
pującego na obszarze terenów elementarnych Ś.Ś.3034.U,MN i D.D.3037.WS,ZN i do priorytetowe-
go siedliska lasu Jęgowego o kodzie 91śO, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego 
Ś.Ś.3033.źN,MN, oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje 
§ 6 ust. 2 pkt 2; ”onadto do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać 
na ww. siedliska; 

2) utrzymanie istniejącego zadrzewienia nie kolidującego z rozbudową ulicy; 
3) w”rowadzenie nasadzeL uzu”eJniających, w tym przynajmniej jednego szpaleru drzew przyulicznych, 

”od warunkiem nie ”owodowania ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla 
umieszczenia znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowadzenia sieci inwynieryjnej; ”rzy nasadze-
niach zieleni w”rowadza się ro`linno`ć gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9; 

4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku planu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnika i `ciewki rowerowej; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 
3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o wysoko`ci do 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 20,0 m do 25,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik i `ciewka 
rowerowa; 

2) dopuszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni 
ulicy; 

3) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

§ 49. Teren elementarny D.D.3043.KD.L - ul. Zapomniana 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”rzylega do obszaru NATURA 2000, wystę”ującego na obszarze terenów elementarnych: 
D.D.3017.U,MW,ZP, D.D.3019.KPR,ZP i D.D.3021.ZP, w tym siedliska bytowania gąsiorka, wystę-
”ującego na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.3021.źP, oznaczonych na rysunku planu; przy zmia-
nie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, w szczególno`ci ”lanowane ”rzedsięwzię-
cia nie mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedlisko; 

2) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej ”od warunkiem nie powodowania ogra-
niczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczenia znaków i sygnaJów dro-
gowych oraz dla ”rowadzenia sieci inwynieryjnej; ”rzy nasadzeniach zieleni w”rowadza się ro`linno`ć 
gatunków rodzimych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9; 

3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; zagos”odarowanie ”óJnocnej czę`ci terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. a; 

4) ustala się oddzielenie terenu od terenu elementarnego Ś.Ś.3021.źP gęstym wywo”Jotem z krzewów 
gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnika; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o wysoko`ci do 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 200 mm - do ”rzebudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowej sieci 
w terenie D.D.3041.KD.Z; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
rozbiórki i budowy jako sieć kablowa w terenie elementarnym; 

3) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej sani-
tarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

§ 50. Teren elementarny D.D.3044.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach priorytetowego siedliska bytowania zimorodka (skrajny frag-
ment nad rz. PJonią) oraz ”rzylega do obszaru NATURA 2000, w tym do granicy priorytetowego sie-
dliska lasu Jęgowego o kodzie 91EO i siedliska bytowania bobra, wystę”ujących na obszarze terenu 
elementarnego D.D.3005.ZN, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zagospodarowania terenu 
obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2, ”onadto do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą znacząco negatywnie 
oddziaJywać na ww. siedliska (w szczególno`ci siedlisko bytowania zimorodka); 

2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; zagos”odarowanie ”óJnocnej czę`ci terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. a; 
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3) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej ”od warunkiem nie ”owodowania ogra-
niczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczenia znaków i sygnaJów dro-
gowych oraz dla ”rowadzenia sieci inwynieryjnej; ”rzy nasadzeniach zieleni w”rowadza się ro`linno`ć 
gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 

4) ustala się oddzielenie terenu od terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN gęstym wywo”Jotem z krzewów 
gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 

5) most nad rz. PJonią realizuje się ”od warunkiem: 
a) nie zawęwania koryta rzeki; 
b) zachowania ”asów terenu na obu brzegach rzeki, umowliwiających swobodne ”rzemieszczanie 

drobnej fauny lądowej, 
z zastrzeweniem ”kt 7; 

6) do”uszcza się niezbędne umocnienie brzegów rz. PJoni wraz z mowliwo`cią zmiany linii brzegowej 
rzeki - wyJącznie w ”ostaci lekkiego nabrzewa ”od warunkiem: 
a) zastosowania technik ekoinwynierii, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 11, 
b) nie ”ogorszenia warunków rozwoju ro`linno`ci wodnej s”ecyficznej dla strefy brzegowej, 
z zastrzeweniem ust. 2 pkt 1 i 5; 

7) realizację ”rze”rawy mostowej nad rz. PJonią oraz kablowej sieci elektroenergetycznej pod korytem 
rzeki ”o”rzedza się analizą ich skutków dla stanu wszystkich chronionych siedlisk oraz gatunków ro-
`lin i zwierząt (w tym chronionych na drodze tworzenia obszarów NATURA 2000); niezbędne ”race 
”rowadzi się w s”osób nie w”Jywający znacząco negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzy-
rodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków ”taków, dla 
ochrony których wyznaczono obszar NATURA 2000. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się lokalizację mostu nad rz. PJonią, Jączącego ciągi ulic w terenach: D.D.3043.KD.L (ul. Za-
pomniana) i D.D.3044.KD.L, z zastrzeweniem ”kt 2 i ust. 2 pkt 5; 

2) ”rzy realizacji ”rze”rawy mostowej nad rz. PJonią nakazuje się zastosowanie rozwiązaL technicznych 
umowliwiających bezkolizyjne funkcjonowanie kajakowego szlaku wodnego oraz ”rze”Jywanie maJych 
jednostek ”Jywających (turystycznych, rekreacyjnych i rybackich); 

3) ”oza mostem nad rz. PJonią obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 
4) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o ”owierzchni informacyjnej do 1,5 m² i wysoko`ci do 4,5 m oraz oznakowania nawigacyjnego 
w rejonie ”rze”rawy mostowej nad rz. PJonią. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
3) ”oza odcinkiem ”asa drogowego ”omiędzy ul. Przestrzenną a drogą wewnętrzną w terenie 

Ś.Ś.3052.KŚW zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; maksymalna wysoko`ć reklam wolno 
stojących usytuowanych na ”ozostaJym obszarze i no`ników informacji turystycznej: 4,5 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć elektroenergetyczna - z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy, remontu, rozbiórki i budowy 
nowej sieci w terenie elementarnym; na odcinku ulicy ”rzechodzącym nad rz. PJonią ustala się reali-
zację kablowej sieci elektroenergetycznej ”od korytem rzeki; 

2) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej sani-
tarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; ustalenie nie dotyczy odcinka ulicy 
”rzechodzącego nad rz. PJonią. 

§ 51. Teren elementarny D.D.3045.KD.D - ul. vaglowa 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru NATURA 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 
zmianie zagospodarowania terenu w granicach obszaru NATURA 2000 obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) utrzymanie istniejącego zadrzewienia ulicznego nie kolidującego z rozbudową ulicy; 
3) w”rowadzenie nasadzeL uzu”eJniających, w szczególno`ci w granicach obszaru NATURA 2000, pod 

warunkiem nie ”owodowania ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla 
umieszczenia znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowadzenia sieci inwynieryjnej; ”rzy nasadze-
niach zieleni w”rowadza się ro`linno`ć gatunków rodzimych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9; 

4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku planu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o wysoko`ci do 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 16,5 m do 22,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik i `ciewka 
rowerowa; 

2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy; 
3) ulica zakoLczona ”lacem do zawracania. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopusz-
czeniem ”rzebudowy, rozbudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 200 mm - do ”rzebudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowej 
sieci w terenie D.D.3041.KD.Z; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
rozbiórki i budowy jako sieć kablowa w terenie elementarnym; 

4) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej 
sanitarnej i deszczowej. 

§ 52. Teren elementarny D.D.3046.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren przylega do obszaru NATURA 2000, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego 
D.D.3025.U,ZP; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) nakazuje się zachowanie warto`ciowego drzewostanu; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, oznaczonego na 

rysunku planu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) wzdJuw granicy z terenami elementarnymi: D.D.3024.UT,MW i Ś.Ś.3029.UT,WS ustala się ”rzebieg 

ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej, oznaczony na rysunku ”lanu, o minimalnej szeroko`ci: 
a) 2,0 m - `ciewka rowerowa, 
b) 3,0 m - ciąg ”ieszy; 

4) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-
nej o wysoko`ci do 4,5 m. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0 m do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) ulica zakoLczona ”lacem do zawracania. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć elektroenergetyczna - z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy, remontu, rozbiórki i budowy 
nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 200 mm - do przebudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowej sieci 
w terenie D.D.3041.KD.Z; 

3) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej sani-
tarnej i deszczowej. 

§ 53. Teren elementarny D.D.3047.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku planu; 

2) ustala się w”rowadzenie od strony terenu elementarnego Ś.Ś.3041.KŚ.ź wywo”Jotu z krzewów ga-
tunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0 m do 17,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących: 

a) w strefie B ochrony konserwatorskiej, o przebiegu oznaczonym na rysunku planu, 
b) w odlegJo`ci do 50,0 m od granicy z terenem elementarnym D.D.3028.UT,MW,WS; 

maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących usytuowanych na ”ozostaJym obszarze i no`ników in-
formacji turystycznej: 4,5 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna oraz rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem 
”rzebudowy, rozbudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 200 mm - do ”rzebudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowej sieci 
w terenie D.D.3041.KD.Z; 

3) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej sani-
tarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

§ 54. Teren elementarny D.D.3048.KD.D - ul. PokJadowa 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”rzylega do obszaru NATURA 2000, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego 
Ś.Ś.3017.MW,źP, oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu obowiązu-
je § 6 ust. 2 pkt 2; 
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2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku planu; 

3) utrzymanie istniejącego zadrzewienia ulicznego nie kolidującego z rozbudową ulicy, w tym szpaleru 
drzew wzdJuw terenu elementarnego Ś.Ś.3041.KŚ.ź; 

4) ustala się w”rowadzenie od strony terenu elementarnego Ś.Ś.3041.KŚ.ź wywo”Jotu z krzewów ga-
tunków rodzimych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9, z zastrzeweniem ”kt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących: 

a) w strefie A ochrony konserwatorskiej, o przebiegu oznaczonym na rysunku planu, 
b) w strefie B ochrony konserwatorskiej, o przebiegu oznaczonym na rysunku planu, 
c) w odlegJo`ci do 100,0 m od granic strefy A ochrony konserwatorskiej; 

maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących usytuowanych na ”ozostaJym obszarze i no`ników in-
formacji turystycznej: 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
publiczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0 m do 25,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopusz-
czeniem ”rzebudowy, rozbudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
rozbiórki i budowy jako sieć kablowa w terenie elementarnym; 

3) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej 
sanitarnej i deszczowej. 

§ 55. Teren elementarny D.D.3049.KD.D - ul. Przybrzewna 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku planu; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”od warunkiem nie ”owodowania ograniczeL 
dla komunikacji koJowej, i pieszej, w tym dla umieszczenia znaków i sygnaJów drogowych oraz dla 
prowadzenia sieci inwynieryjnej; ”rzy nasadzeniach zieleni w”rowadza się ro`linno`ć gatunków rodzi-
mych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 
3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu pod drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik z `ciewką 
rowerową; 

2) do”uszcza się - w szczególno`ci na odcinku o szeroko`ci 8,0 m - realizację ulicy w formie ciągu ”ie-
szo-jezdnego, bez wydzielenia krawęwnikami: jezdni, chodnika i `ciewki rowerowej; 

3) ulicę obejmuje się strefą ruchu uspokojonego. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopusz-
czeniem ”rzebudowy, rozbudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 200 mm - do ”rzebudowy, remontu, rozbiórki i budowy nowej 
sieci w terenie D.D.3041.KD.Z; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
rozbiórki i budowy jako sieć kablowa w terenie elementarnym; 

4) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej 
sanitarnej i deszczowej. 

§ 56. Teren elementarny D.D.3050.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”rzylega do obszaru NATURA 2000, wystę”ującego na obszarze terenu elementarnego 
D.D.3005.ZN, w tym siedliska bytowania zimorodka, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie 
zagospodarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; ”onadto do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie 
mogą znacząco negatywnie oddziaJywać na to siedlisko; 

2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku planu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) od strony zachodniej ulica zakoLczona ”lacem do zawracania; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
3) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe zgodne z warunkami dzierwawy do czasu realizacji 

ulicy; 
4) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących w ilo`ci większej niw dwie oraz w odlegJo`ci do 

50,0 m od terenu elementarnego Ś.Ś.3005.źN; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-
nej o wysoko`ci do 4,5 m; maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących usytuowanych na ”ozo-
staJym obszarze: 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników; 
3) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 57. Teren elementarny D.D.3051.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”rzylegający do granicy obszaru NATURA 2000, w tym przy granicy siedliska bytowania zimo-
rodka i w sąsiedztwie ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego o kodzie 91śO, wystę”ujących na ob-
szarze terenu elementarnego D.D.3005.ZN, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zagospoda-
rowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; w szczególno`ci do”uszczone ”rzedsięwzięcia nie mogą 
znacząco negatywnie oddziaJywać na ww. siedliska; 

2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku planu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) od strony wschodniej ulica zakoLczona ”lacem do zawracania; 
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2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
3) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe zgodne z warunkami dzierwawy do czasu realizacji 

ulicy; 
4) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o wysoko`ci do 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 58. Teren elementarny D.D.3052.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o wysoko`ci do 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 

§ 59. Teren elementarny D.D.3053.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na ry-
sunku planu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji turystycz-

nej o wysoko`ci do 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 5,0 m do 6,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 

§ 60. Teren elementarny D.D.3054.KS,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych do obsJugi ”lawy miejskiej i terenów ”rzy-
brzewnych oraz zieleL urządzona; 

2) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych dla rowerów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 
2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 
lit. b; 

3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) nakazuje się zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej; wycinkę ”ojedynczych 

drzew do”uszcza się w ”rzy”adku: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, wycinki drzew gatunków 
nie”owądanych oraz kolizji z realizacją drogi ”arkingowej; 

5) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej do liczby zgodnej ze 
wskaunikiem: minimum 1 drzewo na 5 miejsc ”ostojowych; nowe nasadzenia zieleni dokonuje się z za-
strzeweniem pkt 6 i ust. 3 pkt 5; 

6) ”rzy nasadzeniach ro`linno`ci nakazuje się w”rowadzenie gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 
pkt 9; 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy kubaturowej za wyjątkiem jednego obiektu do obsJugi ”arkingu; 
2) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 2% ”owierzchni terenu elementarnego; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 1 kondygnacja i 4,5 m; 
4) obiekt kubaturowy kryty dachem ”Jaskim lub jednos”adowym; 
5) nasadzenia zieleni wysokiej dokonuje się w szpalerze od strony terenu elementarnego D.D.3028.MW,UT 

oraz ”omiędzy miejscami ”ostojowymi - w dostosowaniu do wymogów eks”ozycji budynku ”rzy 
ul. vaglowej 2 od strony terenu D.D.3047.KD.D; 

6) do czasu realizacji ulicy dojazdowej w terenie Ś.Ś.3047.KŚ.Ś do”uszcza się tymczasowe zagos”oda-
rowanie terenu w ”ostaci ”rzej`ciowych rozwiązaL w zakresie komunikacji drogowej nie kolidujących 
z istniejącym drzewostanem, w tym ”arkingu dla samochodów osobowych o mniejszym udziale ziele-
ni wysokiej niw wynika to z ust. 2 pkt 5; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy jednego no`nika informacji tury-
stycznej na temat prowadzonej dziaJalno`ci, o wysoko`ci do 2,0 m i powierzchni informacyjnej nie 
”rzekraczającej 1,0 m². 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalenia gruntów; 
3) ustala się ogólny dostę” do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.3047.KD.D, przy czym do czasu realizacji ulicy dojazdowej w terenie 
Ś.Ś.3047.KŚ.Ś do”uszcza się obsJugę komunikacyjną z terenu D.D.3046.KD.D; 

2) ”arking dla obsJugi terenu Ś.Ś.3023.US zgodnie § 29 ust. 5 pkt 3; 
3) w granicach ”arkingu dla samochodów osobowych ustala się liczbę miejsc ”ostojowych zawartą 

w ”rzedziale: 50÷60. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych i wód o”ado-
wych realizuje się w o”arciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: Ś.Ś.3046.KŚ.Ś, 
D.D.3047.KD.D; 

2) wody deszczowe odprowadzane z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu. 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 61. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% dla gruntów niekomunalnych w terenach elementarnych: D.D.3011.MW,U,ZP, D.D.3014.U,MW,ZP, 
D.D.3016.MN,U, D.D.3017.U,MN,ZP, D.D.3028.MW,UT, D.D.3029.UT,WS, D.D.3030.MW,UT,WS, 
D.D.3035.UT,MN; 

2) 0% dla gruntów komunalnych w granicach terenów elementarnych wymienionych w pkt 1 oraz dla 
”ozostaJych gruntów objętych niniejszym ”lanem. 

§ 62. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 63. Na obszarze objętym Miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie-”lawaｬ 
w Szczecinie, uchwalonym niniejszą uchwaJą, tracą moc: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ś.32, uchwalony uchwaJą Nr III/W/342/99 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie zmian D.19 i D.32 na obszarze dzielnicy 
Prawobrzewe, nalewących do II edycji zmian Miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzen-
nego miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 2 sierpnia 1999 r. Nr 24, poz. 402); 

2) Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego K.66, uchwalony uchwaJą Nr XVI/560/99 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie zmiany K.66 Miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 22 grudnia 
1999 r. Nr 50, poz. 746). 

§ 64. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
 

Jan Stopyra 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr VII/98/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr VII/98/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 3 

do uchwaJy Nr VII/98/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VII/98/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VII/98/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz o zasadach ich finansowania 

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; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 
zm. 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) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

§ 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 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) - zadania 
wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, `ciewkami ro-
werowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp.  
Numer terenu 

elementarnego  
Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji)  

1 2 3 

1. D.D.3019.KPR,ZP Budowa `ciewki rowerowej wraz z ciągiem ”ieszym. 
2. D.D.3027.MN.U Budowa kanalizacji sanitarnej. 

3. 

D.D.3006.KPS  
 D.D.3012.KPS 
D.D.3013.KPS 
D.D.3036.KPS,E 

Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnych. 

4. D.D.3041.KD.Z 

Ulica zbiorcza (Z) Przestrzenna - przewidywana budowa drugiej jezdni, czę`ciowa 
”rzebudowa jezdni istniejącej, budowa jezdni ws”omagającej na odcinku ulicy 
oraz obustronnych chodników i `ciewki rowerowej. 
 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych. 
 Budowa studni awaryjnej. 

5. D.D.3042.KD.L 

Ulica lokalna - budowa jezdni wraz z obustronnymi chodnikami. Budowa studni 
awaryjnej. i `ciewki rowerowej. 
 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych. 

6. D.D.3043.KD.L 
Ulica lokalna - budowa nowej ulicy wraz z chodnikiem. 
 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych. 

7. D.D.3044.KD.L 

Ulica lokalna - budowa nowej ulicy wraz z chodnikiem. 
 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych. 
 Budowa mostu nad rz. PJonią 
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8. D.D.3045.KD.D 
Ulica dojazdowa - budowa `ciewki rowerowej. 
 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

9. D.D.3046.KD.D 
Ulica dojazdowa - budowa nowej ulicy wraz z chodnikiem. Budowa sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

10. D.D.3047.KD.D 
Ulica dojazdowa - budowa nowej ulicy wraz z chodnikiem. Budowa sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego 
`cieków sanitarnych. 

11. D.D.3048.KD.D 
Ulica dojazdowa - budowa nowej ulicy wraz z chodnikiem. Budowa sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

12. D.D.3049.KD.D 
Ulica dojazdowa - budowa nowego fragmentu ulicy wraz z chodnikiem. 
 Budowa `ciewki rowerowej. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

13. D.D.3050.KD.D 
Ulica dojazdowa - budowa nowej ulicy wraz z chodnikiem. Budowa sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

14. D.D.3051.KD.D 
Ulica dojazdowa - budowa ciągu ”ieszo-jezdnego. 
 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

15. D.D.3054.KS,ZP 
Budowa ogólnodostę”nego ”arkingu dla samochodów osobowych do obsJugi 
”lawy miejskiej. 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce komunalnej 
i o ochronie `rodowiska. 

2. 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 t.j. Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, 
Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 57, poz. 780, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 
zm. z 2010 r. Nr 21, poz. poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 
poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657), o ile nie stanowi 
naruszenia ustaleL ”lanu. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 
Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 
poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 
poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-
cyjnego, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-
tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 
podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-
nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, 
zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, zm. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, 
poz. 1578), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwala-
ne ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych 
(art. 21 ustawy) lub przez budwet miasta. 
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3. źadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 
Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 
poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 
poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VII/98/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcia w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania ”rzestrzennego ｭDąbie-”lawaｬ w Szczecinie 

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; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 
zm. 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) Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Śo ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie-”lawaｬ w Szczecinie, 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z prognozą oddziaJywania na `rodowisko: 

a) od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r. - nie wniesiono uwag w ustalonym terminie od 10 sierpnia 
do 14 wrze`nia 2010 r., 

b) od 27 sierpnia do 16 wrze`nia 2010 r. - wniesiono w ustalonym terminie od 27 sierpnia do 
30 wrze`nia 2010 r. szesna`cie uwag (w tym jedena`cie uwag o ”odobnej tre`ci), 

zgodnie z wykazami stanowiącymi integralną czę`ć dokumentacji formalno - prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin dnia 14 ”audziernika 2010 r. roz”atrzyJ ”owywsze uwagi. 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag: 

1. Uwaga stanowiąca wyraz zanie”okojenia urbanizacją ”rzestrzeni ”rzylegJej do ”lawy w Śąbiu 
i obawy ”rzed ”owiększeniem w ten s”osób zagrowenia ”owodzią ”ozostaJych terenów ”rzybrzewnych, 
w tym istniejącej zabudowy mieszkaniowej ”rzy ul. Przybrzewnej. Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględniona 
poprzez zawarte w ”lanie ustalenia uwzględniające zagrowenie ”owodzią i wystę”owanie ｭcofkiｬ: 

a) ograniczające zabudowę (zakazy zabudowy w strefach brzegowych i limit powierzchni zabudowy 
na ”ozostaJym terenie - minimum 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej), 

b) nakazujące w”rowadzenie od”owiednich rozwiązaL technicznych zmniejszających ryzyko ”owo-
dzi na terenach inwestycyjnych, 

c) nakazujące realizację kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych. 
Plan umowliwia w”rowadzenie zabudowy tylko na terenach sąsiadujących z ”lawą od wschodu (rejon 

starego portu w Śąbiu), chroniąc ”rzed zabudową rozlegJe tereny o cennych walorach przyrodniczych, 
sąsiadujące z ”lawą od ”oJudnia i zachodu. Hi”oteza, we ”rzez ”odwywszenie terenów ”rzylegających do 
jeziora wody ”owodziowe zostaJyby skierowane na wcze`niej zabudowane tereny nie jest realna ze 
względu na fakt, we wokóJ Jez. Śąbie juw istnieją obszary s”eJniające rolę ”olderów o znaczeniu przeciw-
powodziowym o znacznej powierzchni, w stosunku do której ”owierzchnia nowych terenów inwestycyj-
nych w granicach ”lanu miejscowego ｭŚąbie-”lawaｬ jest nieznaczącym uJamkiem (tereny ”rzybrzewne na 
”óJnoc od ul. Przestrzennej i ul. PokJadowej nie ”osiadają charakteru ”olderów o znaczeniu przeciwpowo-
dziowym). Realizacja ustaleL ”lanu nie ”owiększy wystę”ującego zagrowenia ”owodziowego dla istnieją-
cej zabudowy przy ul. Przybrzewnej. 

2. Uwaga dotycząca umowliwienia realizacji na rzece PJoni w ciągu ul. Przestrzennej ｭmostu wysoko-
wodnego ”rzystosowanego ”rzynajmniej do ”rze”Jywania kajakami i maJymi Jodziamiｬ. Uwaga zostaJa 
czę`ciowo uwzględniona ”o”rzez w”rowadzony do ”lanu za”is (teren elementarny Ś.Ś.3041.KŚ.ź - § 47 
ust. 3 pkt 8): ｭ”rzy realizacji nowej ”rze”rawy mostowej nad rz. PJonią nalewy dąwyć do usunięcia ”rze-
szkody na kajakowym szlaku wodnym ”o”rzez zastosowanie od”owiednich rozwiązaL technicznych 
umowliwiających bezkolizyjne ”rze”Jywanie kajaków ”od mostem; w przypadku konieczno`ci zachowania 
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”rzeszkody umowliwia się jej obej`cie ”o”rzez od”owiednie zagos”odarowanie terenuｬ. W”rowadzenie do 
ustaleL ”lanu nakazu wyniesienia ”rzęseJ mostowych na wysoko`ć umowliwiającą ruch jednostek ”Jywa-
jących na rz. PJoni nie jest zasadne, ze względu na brak konce”cji ”rzebudowy tego odcinka ulicy i ”oJą-
czenia go z ”lanowanym ”rzebiegiem ulicy zbiorczej na jej ”rzedJuweniu (Trasa Nowo”rzestrzenna) - osta-
teczne rozwiązanie będzie wynikaJo z uwarunkowaL technicznych (w tym konstrukcyjnych), funkcjonal-
nych i bez”ieczeLstwa ruchu drogowego oraz realnych mowliwo`ci ”rzebudowy istniejącego ”rzęsJa mo-
stowego. 

3. Jedena`cie ”odobnych uwag dotyczących braku zgody na zmianę ”rzeznaczenia terenów (dz. nr, 
nr: 57, 52/5, 3/2, 3/3, 1/7 obr. 4022) uwytkowanych dotąd tymczasowo jako rekreacyjne (maJa ”rzystaL 
wodna i domki rekreacyjne) - na cele duwej mariny, obejmującej a”artamentową zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną z usJugami turystyki, hotelowymi i ”ensjonatowymi (n”. ”rzystaL weglarska, ”ort jachtowy 
z za”leczem hotelowym), czę`ciową ”rzebudowę akwenu ”ortu jachtowego oraz ”rze”rowadzenie ciągu 
pieszego i `ciewki rowerowej ”onad kanaJami ”ortowymi. W ramach uzasadnienia ”rzedstawiono zagrowe-
nie ”owodzią (”owiększenie terenów zalewowych), rzekomą utratę miejsc lęgowych dla chronionych ”ta-
ków i innych zwierząt, zniszczenie ｭ”rzestrzeni architektonicznej i naturalnej od strony wodyｬ, trudno`ci 
organizacyjne funkcjonowania ”rzystani weglarskiej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, zmniejszenie 
mowliwo`ci cumowania jednostek ”Jywających oraz brak mowliwo`ci wygrodzenia i ochrony zgromadzo-
nego majątku ”rzystani wodnej wobec ”rze”rowadzenia ”rzez tereny nowej mariny ogólnodostę”nego 
ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej. Uwagi nie zostaJy uwzględnione, gdyw są s”rzeczne z podstawowym 
zaJoweniem ”lanu - umowliwieniem realizacji duwego ”ortu weglarskiego w ”oJudniowo-wschodniej czę`ci 
Jez. Śąbie ze staJym i caJorocznym, wielofunkcyjnym za”leczem lądowym (m.in. w ”ostaci marin Jączą-
cych atrakcyjne usJugi związane z rekreacją i turystyką wodną ze s”ecyficzną funkcją mieszkaniową 
w postaci zabudowy apartamentowej), przy czym standard zainwestowania i usJug winien od”owiadać 
szerokiemu za”otrzebowaniu turystów wodnych na ”oziomie międzynarodowym. Uwaga ma na celu 
utrwalenie stanu istniejącego tj. ekstensywnego uwytkowania dotąd ule skomunikowanych i nieuzbrojo-
nych terenów ”rzywodnych. Tereny nad Jez. Śąbie ”oJowone w rejonie historycznego portu i na wschód 
do ul. Jeziornej są w większo`ci ”rzeksztaJcone lub zdewastowane ”o”rzez dJugoletnie uwytkowanie (brak 
siedlisk ro`lin i zwierząt objętych ”rawną ochroną ”rzyrody) i nie stanowią ｭnaturalnych terenów zalewo-
wychｬ - są narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi tak samo jak większo`ć terenów zainwestowania 
miejskiego pomiędzy brzegiem jeziora a ul. Przestrzenną, śmilii Gierczak, PokJadową i Al. PrzyjacióJ (nie 
stanowią ”olderów zalewowych o znaczeniu ”rzeciw”owodziowym). Na ”oJudniowej czę`ci dz. nr 1/7 
z obr. 4022 plan ustala przebieg ulicy zbiorczej (D.D.3041.KD.Z) i lokalnej do obsJugi terenów ”rzybrzew-
nych (Ś.Ś.3047.KŚ.L) oraz ”arkingu dla samochodów osobowych do obsJugi terenów ”rzybrzewnych 
(D.D.3032.KS,ZP) - wraz z niezbędnymi sieciami infrastruktury technicznej. Wobec skomunikowania 
i uzbrojenia terenów ”oJowonych w rejonie portu w Śąbiu, ”rzeksztaJcenie ich na ”ort jachtowy wraz 
z zapleczem o standardzie ”ozwalającym `wiadczyć usJugi na ”oziomie międzynarodowym (mariny) jest 
racjonalne, a do czasu realizacji portu i marin ”lan ”rzewiduje rozwiązania ”rzej`ciowe w postaci kontynu-
acji dotychczasowego uwytkowania, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 24. Ustalenia ”lanu uwzględniają niebez”ie-
czeLstwo ”owodzi ”o”rzez od”owiednie rygory w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu. Reali-
zacja apartamentowej zabudowy mieszkaniowej w ”oJączeniu z usJugami związanymi z obsJugą ”ortu 
jachtowego (”rzystanie wodne, hotele, tawerny, usJugi s”rzętowe it”.) ”ozwoli na aktywizację turystyki 
wodnej ”o”rzez m.in. uatrakcyjnienie caJorocznej oferty usJug oraz umowliwienie ”owstania staJej wy”a-
dowej bazy turystycznej. 

Ustalenia ”lanu zakJadają funkcjonowanie ”ortu jachtowego ”rzy wielofunkcyjnych marinach. A”ar-
tamentowa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w sąsiedztwie wewnętrznych kanaJów wodnych 
(umowliwiających ”rzycumowanie wJasnego jachtu ”od domem) ma uzu”eJniać i wykorzystywać infra-
strukturę usJugową w sąsiedztwie: hotelową i rekreacyjną, ”rzy czym nie będzie tworzyć terenów miesz-
kaniowych w rozumieniu ”rze”isów ”rawa (zgodnie z definicją ”lanu § 5 pkt 2). Realizacja apartamento-
wej zabudowy mieszkaniowej ”rzy ”rzystaniach wodnych nie ｭzburzy naturalnej ”rzestrzeni od strony 
wodyｬ bardziej niw realizacja samych ”rzystani, a ”rzyczyni się do le”szego ”oJączenia centrum osiedla 
z Jez. Śąbie. źa”rojektowana `ciewka rowerowa i ciąg ”ieszy mogą zostać zrealizowane ”onad kanaJami 
portowymi z zastosowaniem kJadek (mostków) staJych lub zwodzonych - ustalenia w § 37 ust. 3 pkt 6 
warunkują ”rowadzenie ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej ”onad kanaJami ”ortowymi jednoczesnym 
zastosowaniu rozwiązaL technicznych ”ozwalających na ruch jednostek ”Jywających. Planowana realiza-
cja ”ortu jachtowego umowliwi cumowanie i stacjonowanie duwo większej ilo`ci jednostek ”Jywających niw 
w stanie istniejącym, ”rzy czym inwestycja ta wymaga ”rzebudowy istniejącego zainwestowania wg 
ws”ólnej caJo`ciowej konce”cji - zgodnie z za”isem § 37 ust. 3 pkt 11. Koncepcja zabudowy i zagospo-
darowania terenu, mająca na celu okre`lenie s”ójnej struktury funkcjonalno-”rzestrzennej dla istniejącego 
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i nowego zainwestowania, winna uwzględnić stan ”rawny, który ostatecznie zostanie u”orządkowany ”o 
uchwaleniu planu (w trakcie s”orządzania ”lanu miejscowego w”JynęJy wnioski dzierwawców o legalizacje 
zabudowy - dziewiętna`cie domków rekreacyjnych zostaJo zalegalizowanych - informacja potwierdzona 
przez PINB). 

4. Uwaga dotycząca ws”arcia staraL zes”oJów rybackich z Śąbia o utrwalenie dotychczasowej lokali-
zacji bazy rybackiej nad rz. PJonią (teren elementarny Ś.Ś.3014.U,MW,źP) oraz ｭodrzucenieｬ ”lanowane-
go ”rzeniesienia bazy rybackiej nad Jez. Śąbie (teren elementarny D.D.3002.U,UT wraz z otwartym kana-
Jem wodnym i terenem na zachód od kanaJu - poza granicami planu). W ramach uzasadnienia przedsta-
wiono ograniczenia nowej lokalizacji: ”Jytko`ć kanaJu, szczu”Jo`ć terenu w stosunku do potrzeb, wysokie 
koszty dostosowawcze oraz ”ozbawienie atrakcyjno`ci terenów ”oJowonych nad rz. PJonią ”o”rzez ｭcho-
wanieｬ bazy ｭ”rzed oczami zwykJych zjadaczy rybｬ i brak mowliwo`ci zwrotu rybakom nakJadów ”onie-
sionych w związku z utrzymaniem i zagospodarowaniem bazy na obecnie uwytkowanym terenie. Uwaga 
nie zostaJa uwzględniona, gdyw dotyczy zmiany istotnego elementu ”lanu, którym jest wykreowanie 
w zakolu rz. PJoni, o unikalnych walorach krajobrazowych (rejon ul. Grójeckiej w strefie A ochrony kon-
serwatorskiej), lokalnego centrum usJug turystycznych - o kompozycji urbanistycznej oraz form zabudowy 
organizujących ciągi ”iesze, ”lace ”ubliczne, otwarcia widokowe i harmonijne panoramy, widoczne po-
”rzez rzekę z terenów sąsiednich. Śotychczasowa lokalizacja bazy rybackiej nad rz. PJonią byJa utrzymy-
wana od lat m.in. ze względu na brak docelowych rozwiązaL ”lanistycznych oraz dogodnego dojazdu 
i uzbrojenia terenu, ale wobec realizacji ustaleL ”lanu unikalne tereny w zakolu rzeki staną się zbyt cenne 
aby ”ozostawić je w dotychczasowym uwytkowaniu i zablokować rozwój turystyki i usJug z nią związa-
nych ”o”rzez utrwalenie ekstensywnie zorganizowanego za”lecza dziaJalno`ci rybackiej (aktualnie teren 
jest trudno dostę”ny a zagos”odarowanie nie jest atrakcją turystyczną). Ustalenia ”lanu do”uszczają do-
celową lokalizację nowoczesnej ”rzystani rybackiej na warunkach zgodnych z obowiązującymi ”rze”isami 
”rawa (nie stwarzającej zagrowenia dla `rodowiska naturalnego) nad Jez. Śąbie w terenie elementarnym 
Ś.Ś.3002.U,UT (Jącznie z terenem elementarnym D.D.1002.US,UT,WS w obowiązującym ”lanie miej-
scowym ｭŚąbie-lotnisko). Nowa ”rzystaL rybacka mowe sku”ić wszystkich rybaków z okolic ”oJudniowej 
czę`ci Jez. Śąbie (maksymalnie 7 zes”oJów rybackich). Nowa lokalizacja ”rzystani rybackiej, wskazana 
w ustaleniach planu, pozwala na zorganizowanie nowoczesnej przystani rybackiej o charakterze staJym 
”o”rzez: realizację ulicy dojazdowej i ogólnodostę”nego ”arkingu (dla rybaków i klientów), u”orządkowa-
ną zabudowę socjalno-magazynową z mowliwo`cią wydzielenia odrębnych dziaJek budowlanych, oraz 
w”rowadzenie usJug handlu i gastronomii. Nabycie ”raw do wydzielonych dziaJek gruntowych uJatwi ry-
bakom rozwój dziaJalno`ci gos”odarczej. 

Uwzględniając sytuację rybaków (w tym organizację ”racy bez”o`rednio związaną z zajmowanym tere-
nem i ”osiadane zainwestowanie) ”lan do”uszcza rozwiązania ”rzej`ciowe - umowliwia kontynuację funkcjo-
nowania istniejącej bazy rybackiej do momentu zlokalizowania jej na nowym terenie (Ś.Ś.3002.U,UT 
i w jego sąsiedztwie ”oza granicami ”lanu) albo w innym miejscu, za` ”o ”rzeniesieniu ”rzystani rybackiej 
i ”rzeksztaJceniu terenu w zes”óJ zabudowy turystyczno-usJugowej - umowliwia ”owrót funkcji rybackiej 
ograniczonej do s”rzedawy ryb (z nabrzewa lub na targu rybnym), jako lokalnej atrakcji turystycznej w te-
renie elementarnym D.D.3010.U,MW i Ś.Ś.3014.U,MW,źP. Plan umowliwia ”race utrzymaniowe akwenu 
Jez. Śąbie obejmujące niezbędne ”ogJębienie otwartego kanaJu wodnego, ”rzy którym wskazano lokaliza-
cję ”rzystani rybackiej (w terenie elementarnym D.D.3039.WS,UT,ZN oraz w granicach planu miejscowe-
go ｭŚąbie-lotniskoｬ). Nowa lokalizacja ”rzystani rybackiej w terenie elementarnym D.D.3002.U,UT nie 
jest jej ｭukryciemｬ, bowiem znajduje się duwo bliwej komunikacji drogowej niw aktualna - w ”obliwu 
ul. Przestrzennej oraz na zakoLczeniu ”rojektowanego ciągu ”ieszego (szlaku edukacji ekologicznej). Śo-
puszczenie lokalizacji przystani rybackiej w terenie elementarnym D.D.3002.U,UT (przy przeznaczeniu 
terenu na cele zabudowy usJugowej lub rekreacji i turystyki wodnej) nie ”rzesądza o lokalizacji bazy ry-
backiej - docelowe rozwiązanie ”roblemu ”lan ”ozostawia inicjatywie rybaków oraz wJa`cicielowi gruntu 
(WGN UM). 

5. Uwaga dotycząca nastę”ujących rozwiązaL ”lanistycznych: 

a) most na rz. PJoni w ciągu ul. Zapomnianej, 
b) ciąg ”ieszo-rowerowy na terenie ”ortu Śąbie i elewatorów zbowowych, 
c) zmiana lokalizacji portu rybackiego, 
d) boisko do ”iJki nownej ”rzy ul. vaglowej, 
e) zabytkowe elewatory zbowowe ”rzy ul. Portowej. 

Uwaga w większo`ci nie zostaJa uwzględniona, gdyw ”rzedmiotowe zagadnienia stanowią kluczowe 
i istotne elementy planu. 
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Ustalenia ”lanu nakazują realizację ”rze”rawy mostowej w ciągu ulic lokalnych Ś.Ś.3043.KŚ.L 
i Ś.Ś.3044.KŚ.L (”rzedJuwenie ul. Zapomnianej) z zastosowaniem rozwiązaL technicznych umowliwiają-
cych bezkolizyjne funkcjonowanie kajakowego szlaku wodnego oraz ”rze”Jywanie maJych jednostek ”Jy-
wających (turystycznych, rekreacyjnych i rybackich), zgodnie z § 47 ust. 3 pkt 2. Plan dopuszcza realiza-
cję ”rze”rawy mostowej w formie mostu zwodzonego, co nie ograniczy wysoko`ci ”rze”Jywających rzeką 
jachtów. Śuwe jachty będą zmuszone cumować na akwenie Jez. Śąbie nie ze względu na ”rojektowana 
”rze”rawę mostową, ale ze względu na ograniczoną szeroko`ć i gJęboko`ć koryta rzeki. Planowany ”rze-
bieg ogólnodostę”nego gJównego ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej wzdJuw terenów ”rzywodnych od 
ul. Przestrzennej do ul. Jeziornej (takwe ｭw ”o”rzek basenów ”ortowychｬ) organizuje zabudowę  zago-
spodarowanie terenu w s”osób umowliwiający ”enetrację turystyczną terenów o cennych walorach przy-
rodniczych, rekreacyjnych, widokowych oraz marin i ”rzystani weglarskich - jest zgodny z ”rzyjęta zasadą 
ｭotwarciaｬ terenów ”rzywodnych dla turystyki wodnej, ”ieszej, rowerowej oraz ogóJu mieszkaLców mia-
sta korzystających z oferty usJugowej ”lawy miejskiej i marin. Ponadto s”eJnia funkcje komunikacji we-
wnętrznej terenów ”rzywodnych. Plan nie ”rzesądza o s”osobie ”rze”rowadzenia ciągu ”ieszego i `ciewki 
rowerowej ”onad kanaJami ”ortowymi ale nakazuje zastosowanie rozwiązaL technicznych ”ozwalających 
na ruch jednostek ”Jywających, zgodnie z § 36 ust. 3 pkt 6. Wobec zamiaru wyksztaJcenia ”ortu weglar-
skiego dla duwo większej ilo`ci jachtów niw mowliwo`ci ”omieszczenia w istniejących kanaJach, konieczna 
jest realizacja gJównego basenu ”ortowego na czę`ci Jez. Śąbie oraz jednoczesna budowa staJego ”irsu - 
falochronu osJaniającego akwen ”ortu ”rzed falowaniem, zgodnie z § 36 ust. 2 pkt 4, 5, 6. Koszty reali-
zacji ww. inwestycji, związane ze standardem ”ortu weglarskiego i jego lądowego za”lecza: terenów re-
kreacyjnych i marin (w tym a”artamentowej zabudowy mieszkaniowej ”oJączonej z usJugami turystyki 
wodnej) - obciąwą ”otencjalnych inwestorów. Istniejące boisko do ”iJki nownej ”rzy ul. vaglowej i ką”ieli-
sku nie posiada miejsca na zaplecze i znajduje się zbyt blisko terenów mieszkaniowych (uciąwliwo`ć aku-
styczna w trakcie rozgrywek ”iJkarskich), ”odczas gdy tereny rozwoju osiedlowych funkcji s”ortu 
i rekreacji są wskazywane w rejonie Pl. OrJa w os. Śąbie (o ”owierzchni ”onad 10 ha, w centrum terenów 
mieszkaniowych przy SP Nr 71). Na za”leczu ”lawy miejskiej i ciągu ”ieszego ze `ciewką rowerową (tereny 
elementarne: Ś.Ś.3023.US, Ś.Ś.3019.KPR,źP) ”lan ustala lokalizację zes”oJu zabudowy usJugowej na 
”otrzeby obsJugi turystyki i rekreacji (”lawa, ką”ielisko w terenie elementarnym Ś.Ś.3020.U,źP). Rolą 
”lanu miejscowego jest u”orządkowanie stanu istniejącego w dostosowaniu do korzystniejszych rozwią-
zaL funkcjonalno-przestrzennych (tak jak w ”rzy”adku boiska), za` celem umowliwienia o”tymalnej reali-
zacji docelowych zamierzeL ”lan do”uszcza rozwiązania ”rzej`ciowe, m.in. kontynuację dotychczasowego 
uwytkowania niezgodnego z planem, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 24. ślewatory zbowowe ”rzy ul. Portowej 
(teren element. Ś.Ś.3030.MW,UT,WS) znajdują się w gminnej ewidencji zabytków (zakwalifikowane do 
w”isu do rejestru zabytków) i ”odlegają ochronie konserwatorskiej zgodnie z § 36 ust. 3 pkt 14. Na 
wniosek wJa`ciciela ”o”arty eks”ertyzą stanu technicznego oraz wobec stanowiska Miejskiego i Woje-
wódzkiego Konserwatora zabytków (”o rozwaweniu technicznych i ekonomicznych as”ektów ”rzeksztaJ-
cenia elewatorów na nowe funkcje) - w przypadku lokalizacji nowej zabudowy w miejscu obiektów za-
bytkowych do”uszczono ich rozbiórkę (§ 36 ust. 3 pkt 15). Śecyzję o nie wprowadzaniu nakazu dosto-
sowania form nowej zabudowy do charakterystycznej formy elewatorów ”odjęto ”o konsultacjach 
z ”rzedstawicielami wJa`ciwych wydziaJów UM, Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wJa`ciciela obiektów (inwestora) - wobec zagrowe-
nia karykaturalnym odtworzeniem historycznych form w nowej zabudowie (o nowej funkcji). Brak obo-
wiązku nawiązania nową zabudową do formy elewatorów zwiększa inwestorowi swobodę ”rojektowania, 
co nie oznacza we nie nawiąwe on do ich charakterystycznej formy. Niezalewnie od nawiązania formą no-
wej zabudowy do formy zabytkowych s”ichlerzy, ”lan w”rowadziJ nakaz harmonijnego wkom”onowania 
nowych obiektów w ”anoramę terenów ”rzybrzewnych, zgodnie z § 36 ust. 3 pkt 2. Ustalenia planu 
sankcjonują s”ecyfikę znaczenia sylwety elewatorów jako ｭdrogowskazuｬ na”rowadzającego weglarzy do 
starego portu w Śąbiu - poprzez nakaz utrzymania ich jako dominanty przestrzennej albo nadania formy 
dominanty przestrzennej (charakterystyczny akcent wysoko`ciowy) zabudowie, która mogJaby je zastą”ić, 
zgodnie z § 36 ust. 3 pkt 3, 16. Uzasadnienie zmiany lokalizacji portu rybackiego zawiera pkt nr 4 niniej-
szego zaJącznika nr 4 do uchwaJy w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie-
”lawaｬ w Szczecinie. 

6. Uwaga dotycząca uwzględnienia dotychczasowej lokalizacji bazy rybackiej w zakolu rzeki PJonia, 
obok skrzywowania ulic Przybrzewnej z Grójecką. 

Uwaga nie zostaJa uwzględniona, gdyw dotyczyJa zmiany istotnego elementu ”lanu, którym jest wy-
kreowanie w zakolu rz. PJoni lokalnego centrum usJug turystycznych - o kompozycji urbanistycznej oraz 
form zabudowy organizujących ciągi ”iesze, ”lace ”ubliczne, otwarcia widokowe i harmonijne panoramy, 
widoczne ”o”rzez rzekę z terenów sąsiednich. Baza rybacka istniejąca w zakolu rz. PJoni zajmuje atrak-
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cyjne tereny o unikalnych walorach krajobrazowych (rejon ul. Grójeckiej w strefie A ochrony konserwa-
torskiej), gdzie funkcjonuje w obiektach tymczasowych na terenie dzierwawionym od miasta. Wobec bra-
ku planu miejscowego i infrastruktury technicznej stan ten jest utrzymywany od lat, ale wobec realizacji 
ustaleL ”lanu (dróg ”ublicznych i sieci inwynieryjnych) unikalne tereny w zakolu rzeki staną się zbyt cenne 
aby ”ozostawić je w dotychczasowym uwytkowaniu i zablokować rozwój turystyki i usJug z nią związa-
nych ”o”rzez utrwalenie ekstensywnie zorganizowanego za”lecza dziaJalno`ci rybackiej (aktualnie teren 
jest trudno dostę”ny a zagos”odarowanie nie jest atrakcją turystyczną). Ustalenia ”lanu do”uszczają do-
celową lokalizację nowoczesnej ”rzystani rybackiej na warunkach zgodnych z obowiązującymi ”rze”isami 
”rawa (nie stwarzającej zagrowenia dla `rodowiska naturalnego) nad Jez. Śąbie w terenie elementarnym 
Ś.Ś.3002.U,UT (Jącznie z terenem elementarnym D.D.1002.US,UT,WS w obowiązującym ”lanie miej-
scowym ｭŚąbie-lotnisko). Nowa lokalizacja wskazana w ustaleniach ”lanu ”ozwala na u”orządkowane 
zorganizowanie przystani rybackiej o charakterze staJym ”o”rzez: realizację ulicy dojazdowej i ogólnodo-
stę”nego ”arkingu (dla rybaków i klientów), u”orządkowaną zabudowę socjalno-magazynową z mowliwo-
`cią wydzielenia odrębnych dziaJek budowlanych, oraz w”rowadzenie usJug handlu i gastronomii. Nabycie 
”raw do wydzielonych dziaJek gruntowych uJatwi rybakom rozwój dziaJalno`ci gos”odarczej. Uwzględnia-
jąc sytuację rybaków (w tym organizację ”racy bez”o`rednio związaną z zajmowanym terenem i ”osiada-
ne zainwestowanie) ”lan do”uszcza rozwiązania ”rzej`ciowe - umowliwia kontynuację funkcjonowania 
istniejącej bazy rybackiej do momentu zlokalizowania jej na nowym terenie (D.D.3002.U,UT i w jego są-
siedztwie poza granicami planu) albo w innym miejscu, za` ”o ”rzeniesieniu ”rzystani rybackiej i ”rze-
ksztaJceniu terenu w zes”óJ zabudowy turystyczno-usJugowej umowliwia ”owrót funkcji rybackiej ograni-
czonej do s”rzedawy ryb (z nabrzewa lub na targu rybnym), jako lokalnej atrakcji turystycznej. Wskazana 
w ”lanie nowa lokalizacja ”rzystani rybackiej ”ozwala na realizacje niezbędnej infrastruktury za”ewniają-
cej dostę”no`ć komunikacyjną uwytkownikom i potencjalnych klientom bazy. Śostę”no`ć od strony jezio-
ra jest równiew uJatwiona, bowiem ”rzystaL byJaby zlokalizowana bez”o`rednio ”rzy akwenie (”race 
utrzymaniowe akwenu Jez. Śąbie obejmują niezbędne ”ogJębienie otwartego kanaJu wodnego). 
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śgzem”larze biewące i z lat ubiegJych, w miarę ”osiadanych rezerw, mowna nabywać: 

ｦ na ”odstawie nadesJanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,  
ul. WaJy Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 91 43-03-703, 

ｦ w ”unktach s”rzedawy: 

 Biblioteka źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. WaJy Chrobrego 4, ”ok. 137, codziennie w godzinach 800 ｦ 1500, tel. 91 43-03-380. 

 Biblioteka źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ｦ Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 730 ｦ 1530. 

Śzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyJowone są do ”owszechnego wglądu w bibliotekach: źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie oraz w Śelegaturze źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie ｦ codziennie w godzinach pracy bibliotek. 
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