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UCHWAIA NR VIII/105/11 

 RAŚY MIASTA KOIOBRZśG 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNr 8 - Uzdrowisko Zachódｬ. 

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

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

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

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

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

i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 871), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaLstwowej In-

spekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 

i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), uchwala się, co następuje: 

ŚZIAI I 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXV/323/04 Rady Miejskiej w KoJobrzegu z dnia 13 lipca 2004 r. w spra-

wie s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obszaru miasta KoJobrzeg, 
”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta KoJobrzeg, zatwierdzonego uchwaJą Nr XLV/470/01 Rady Miejskiej w KoJobrzegu 

w dniu 4 grudnia 2001 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭNr 8 - Uzdro-

wisko źachódｬ. Obszar objęty miejscowym ”lanem obejmuje ”owierzchnię 151,12 ha. Granice planu 

”rzebiegają nastę”ująco: granica ”oJudniowo-zachodnia - od brzegu morskiego wzdJuw zachodniej granicy 
administracyjnej miasta do ulicy Wylotowej; granica ”oJudniowo-wschodnia - wzdJuw ”oJudniowej granicy 
ulicy Wylotowej do skrzywowania z ulicą BaJtycką; granica ”óJnocno-wschodnia - wzdJuw wschodniej gra-

nicy obrębu geodezyjnego Nr 2 do brzegu Morza BaJtyckiego; granicę ”óJnocno-zachodnią stanowi brzeg 
Morza BaJtyckiego. 

2. Integralne czę`ci uchwaJy stanowią: 

1) rysunek planu w skali 1:1 000 jako zaJącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu, jako zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach ”ublicznych, jako zaJącznik nr 3. 

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

1) liniach rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania - 

nalewy ”rzez to rozumieć linie rozdzielające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach za-

gospodarowania ustalone w planie; 

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linie, ”oza którymi nie mowe być 
umieszczona `ciana zewnętrzna budynku, z wyjątkiem takich elementów architektonicznych, jak bal-

kon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, pochylnia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne 

detale wystroju architektonicznego, które mogą być usytuowane ”oza nią, na odlegJo`ć do 0,8 m dla 

oka”ów i gzymsów oraz 1,5 m dla ”ozostaJych elementów; 
3) no`niku reklamy - nalewy ”rzez to rozumieć tablicę lub urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek mate-

rialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, ze staJą lub zmienną ”owierzch-

nią eks”ozycyjną, ”rzeznaczone do eks”onowania reklamy; 
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4) obszarze planu - nalewy ”rzez to rozumieć obszar objęty o”racowaniem miejscowego ”lanu zagos”o-

darowania przestrzennego w granicach przedstawionych na rysunku planu; 

5) planie - nalewy ”rzez to rozumieć ”lan, o którym mowa w § 1 ust. 1; 

6) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć obowiązujące ”rze”isy, ”oza ustawą o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) przeznaczeniu lub przeznaczeniu podstawowym terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie do-

minujące na danym terenie; w ”rzy”adku ustalenia dla danego terenu dwóch funkcji, oznaczonych 
symbolami literowymi oddzielonymi uko`nikiem, nalewy ”rzyjąć we funkcje te są równowawne i mogą 
wystę”ować samodzielnie lub ws”ólnie w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni terenu 

i zabudowy; 

8) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - nalewy ”rzez to rozumieć rodzaje ”rzeznaczenia, nie kolidujące z prze-

znaczeniem podstawowym obowiązującym na danym terenie lub dziaJce, które uzu”eJniają lub wzbo-

gacają ”odstawowe funkcje terenu lub dziaJki, a suma ”owierzchni stanowi nie więcej niw 30% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku lub nie więcej niw 30% ”owierzchni zabudowy dziaJki budowlanej (lub 

obszaru funkcjonalnego wyznaczonego w planie); 

9) przeznaczeniu zamiennym - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie, które jest realizowane w zamian 

za funkcje okre`lone jako ”rzeznaczenie ”odstawowe; 
10) sJu”ie ogJoszeniowym - nalewy ”rzez to rozumieć sJu” w formie walca o `rednicy od 1,2 do 1,5 m 

i wysoko`ci do 3 m, ”rzeznaczony do umieszczania materiaJów ”romocyjnych i informacyjnych; 

11) szyldzie - nalewy ”rzez to rozumieć element informacji wizualnej w ”ostaci zewnętrznego oznaczenia 
staJego miejsca wykonywania ”rzez ”rzedsiębiorcę dziaJalno`ci gos”odarczej 

12) uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą uchwaJę, o ile z tre`ci ”rze”isu nie wynika inaczej; 
13) wysoko`ci obiektu budowlanego - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć, liczoną od istniejącego pozio-

mu terenu ”rzy najwywej ”oJowonym ”unkcie usytuowanym na obrysie rzutu ”rojektowanego budynku 
do najwywej ”oJowonego ”unktu ”okrycia dachu, ”rzy czym ”oJowenie najwywszego ”unktu ”okrycia 
nie mowe ”rzekroczyć rzędnej 20 m nad poziomem morza; 

14) zabudowie usJugowej nieuciąwliwej - nalewy ”rzez to rozumieć budynki uwyteczno`ci ”ublicznej, za-

mieszkania zbiorowego oraz drobnej wytwórczo`ci, rzemiosJa i handlu, z wyjątkiem ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko. Na terenach zabudowy usJugowej nieuciąwliwej do-

”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL telekomunikacyjnych. 

2. Pojęcia i okre`lenia uwyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane ”owywej nalewy rozumieć zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami ”rawa. 

§ 3. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi jego ustaleniami: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 
2) granica terenu zamkniętego; 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) oznaczenia dotyczące ochrony oraz ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) ”omniki, rzeuby, fontanny, it”.; 
b) obiekt wskazany do rozbiórki; 

6) oznaczenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000, 

b) granica strefy ｭK-4ｬ ochrony krajobrazu kulturowego, 

c) granica strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego, 

d) granica strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego, 

e) istniejący sz”aler drzew - do zachowania, 

f) projektowany szpaler drzew, 

7) oznaczenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) granica strefy ｭB-6ｬ ”o`redniej ochrony konserwatorskiej, 
b) obszar w”isany do rejestru zabytków; 
c) budynki objęte ochroną konserwatorską; 

8) oznaczenia dotyczące terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) granica strefy ochronnej ｭAzｬ uzdrowiska KoJobrzeg; 
b) granica strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg; 
c) granica pasa technicznego w strefie ”asa nadbrzewnego; 
d) granica pasa ochronnego brzegu morskiego w strefie ”asa nadbrzewnego; 
e) granica obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
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9) oznaczenia dotyczące systemów komunikacji: 
a) ”rzebieg ciągów ”ieszych, 
b) ”rzebieg ciągów ”ieszo-rowerowych, 

c) ”rzebieg `ciewek rowerowych; 
10) oznaczenia dodatkowe: 

a) strefy lokalizacji tymczasowych ”lawowych obiektów rekreacyjnych i gastronomicznych, 

b) urządzone zej`cia na ”lawę. 

2. Ustala się ”rzeznaczenie i zasady zagos”odarowania terenów oznaczonych symbolem literowym 

oraz numerem ”orządkowym: 

1) 1-2 UO - tereny usJug o`wiaty; 
2) 3-6 U - tereny zabudowy usJugowej nieuciąwliwej; 
3) 7 U-Pv - teren zabudowy usJugowej związanej z obsJugą ”lawy; 
4) 8-9 US - tereny usJug s”ortu i rekreacji; 

5) 10-14 UT - tereny usJug turystyki; 
6) 15-17 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

7) 18 MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usJugowej nieuciąwliwej; 
8) 19-25 MN/UT - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usJug turystyki; 

9) 26-47 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej; 

10) 48-52 ZP - tereny zieleni urządzonej; 
11) 53-56 ZN - tereny zieleni naturalnej objętej formami ochrony ”rzyrody; 
12) 57-64 ZL - tereny zieleni le`nej; 
13) 65 Pv - teren ”lawy i wydm; 

14) 66-71 E - tereny infrastruktury elektroenergetycznej; 

15) 72 G - tereny infrastruktury gazowniczej; 

16) tereny komunikacji: 

a) 1 KDZ - teren drogi publicznej - ulica klasy zbiorczej, 

b) 2 KDL - teren drogi publicznej - ulica klasy lokalnej, 

c) 3-18 KDD - tereny dróg ”ublicznych - ulice klasy dojazdowej, 

d) 19-21 KD-X - tereny ciągów ”ieszo-jezdnych, 

e) 22 KD-X/ZL - teren ciągu ”ieszo-jezdnego na terenach zieleni le`nej, 
f) 23-30 KX - tereny ciągów ”ieszych, 
g) 31-37 KX/ZL - tereny ciągów ”ieszych na terenach zieleni le`nej, 
h) 38-50 KDW - tereny dróg wewnętrznych, 
i) 51-54 KDWP - tereny ”laców wewnętrznych. 

ŚZIAI II 

USTALśNIA OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego 

§ 4. 1. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ”olegające na: 

1) rewitalizacji obszaru objętego ”lanem ”o”rzez rozwój funkcji wy”oczynkowej, ”rzy szczególnym 
uwzględnieniu wymagaL ochrony `rodowiska oraz form ochrony ”rzyrody; 

2) u”orządkowaniu funkcjonalnym obszaru objętego ”lanem oraz ksztaJtowaniu ”rzestrzeni ”ublicznych - 
terenów zieleni, terenów ”lawy i wydm oraz terenów mieszkaniowo-usJugowych ”owiązanych ze sobą 
komunikacyjnie - obowiązuje: 
a) ochrona terenów zieleni le`nej oraz terenów ”law i wydm, 

b) adaptacja i rewaloryzacja historycznych zaJoweL ”arkowych, 
c) zagos”odarowanie terenów rekreacyjnych oraz związanych z obsJuga ”lawy; 
d) w”rowadzenie zabudowy usJug turystyki (budowa zes”oJu ”ensjonatów) jako bazy dla funkcji 

uzdrowiskowo-wypoczynkowej, 

e) rewaloryzacja terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usJugowej; 
f) ustalenie zasad zabudowy i zagos”odarowania ”oszczególnych terenów, w tym inwestycji celu 

publicznego, 

g) ograniczenie wysoko`ci zabudowy do maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych oraz 20 m nad 

poziomem morza. 
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2. Ustala się rozbiórkę obiektu wskazanego na rysunku ”lanu zlokalizowanego na terenach oznaczo-

nych symbolami 1UO, 48ZP i 58ZL 

3. Na rysunku ”lanu wskazuje się miejsca lokalizacji ”omników, rzeub, fontann lub innych form arty-

stycznych przestrzeni publicznych. 

4. Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem do”uszczenia ich 
lokalizacji na zasadach okre`lonych w § 13 ust. 7 pkt 1 lit. b i § 15 ust. 1-6 ustaleL ”lanu oraz ustale-

niach szczegóJowych dla wybranych jednostek funkcjonalnych. 

5. Ustala się maksymalną wysoko`ć ogrodzeL - 2 m, przy czym w czę`ci ”owywej wysoko`ci 0,4 m 

obowiązuje wy”eJnienie awurowe ogrodzeL. 

6. Ustala się zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów oraz sJu”ów informacyjnych i ogJoszeniowo-

reklamowych: 

1) ustala się zakaz realizacji no`ników reklam oraz znaków informacyjnych i innych obiektów Miejskiego 
Systemu Informacji o ”owierzchni eks”ozycyjnej ”owywej 4 m² na caJym obszarze objętym ”lanem; 

2) w strefie ｭB-6ｬ ”o`redniej ochrony konserwatorskiej: 
a) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących no`ników reklam; 
b) na obiektach budowlanych obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklam o ”owierzchni większej 

niw 2 m² oraz nie związanych z funkcją danego obiektu; 
3) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 sierpnia 2011 r., znak: NK-4.K.4131.187.2011.K Wojewoda 

źachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 4 ust. 6 pkt 3 uchwaJy) 

4) ustala się zakaz realizacji reklam `wietlnych na caJym obszarze objętym ”lanem; 
5) ustala się zakaz umieszczania no`ników reklam na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

i wielorodzinnych; 

6) na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych z wbudowanymi funkcjami usJugo-

wymi do”uszcza się umieszczanie szyldów związanych z funkcjami danego obiektu; 

7) ustala się zakaz umieszczania no`ników reklam, szyldów oraz sJu”ów ogJoszeniowych: 
a) na terenach oznaczonych symbolami: 

- 48ZP, 49ZP, 50ZP, 51ZP i 52ZP - terenach zieleni urządzonej, z wyjątkiem lokalizacji sJu”ów 
ogJoszeniowych oraz lokalizacji szyldów związanych z funkcją obiektu na elewacji istniejące-

go budynku usJugowego zlokalizowanego na terenie 48źP, 
- 53ZN, 54ZN, 55ZN i 56ZN - terenie zieleni naturalnej objętej formami ochrony ”rzyrody, 
- 57ZL, 58ZL, 59ZL, 60ZL, 61ZL, 62ZL, 63ZL i 64ZL - terenach zieleni le`nej, z wyjątkiem lo-

kalizacji szyldów związanych z funkcją obiektów na elewacjach zachowywanych budynków 
zlokalizowanych na terenie 63ZL, 

- 65 Pv - terenie ”lawy i wydm z wyjątkiem lokalizacji szyldów związanych z funkcjami tym-

czasowych ”lawowych obiektów rekreacyjnych i gastronomicznych umieszczanych na elewa-

cjach obiektów, 
b) w miejscach i w s”osób zastrzewony dla znaków drogowych lub w s”osób utrudniający ich od-

czytanie, 

c) na obiektach maJej architektury, 
d) na urządzeniach takich, jak szafki energetyczne, szafki gazowe, szafki telekomunikacyjne, sJu”y 

trakcji elektrycznych, latarnie itp., 

e) na drzewach, w zasięgu ich koron lub w s”osób mogący s”owodować ”ogorszenie warunków 
ich wegetacji oraz w miejscach, w których obsJuga no`nika wymagaJaby wkraczania w rejony 

zieleni; 

8) na elewacjach noworealizowanych budynków usJugowych oraz mieszkalnych z wbudowanymi funk-

cjami usJugowymi do”uszcza się umieszczanie no`ników reklam i szyldów wyJącznie w miejscach 

specjalnie na ten cel wyznaczonych w projektach budowlanych; 

9) zakazuje się umieszczania no`ników reklam i szyldów w s”osób ”rzesJaniający otwory drzwiowe 

i okienne oraz inne charakterystyczne elementy wystroju elewacji; 

10) szeroko`ć no`nika reklamy umieszczanego ”oza obrysem `ciany nie mowe ”rzekroczyć 0,8 m; 

11) maksymalna wysoko`ć no`ników reklam umieszczanych ”owywej `cian budynków ”owinna wynosić 

a) - 1/5 wysoko`ci budynku i nie więcej niw 1 m dla budynków o wysoko`ci do 6 m, 

b) - 1/6 wysoko`ci budynku i nie więcej niw 2 m dla budynków o wysoko`ci ”owywej 6 m. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 107 ｦ 15024 ｦ Poz. 1952 

 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 5. 1. Ustala się wymóg utrzymania i ochrony naturalnych cech przyrodniczych i krajobrazowych terenu. 

2. Podlegają ochronie tereny ”oJowone w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 

Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego w granicach okre`lonych na rysunku ”lanu, dla któ-
rych obowiązują zasady ochrony zgodne z ”rze”isami odrębnymi. 

3. Podlegają ochronie tereny ”oJowone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas 
Nadmorskiｬ obejmujących caJy obszar ”lanu, dla których obowiązują zasady zagos”odarowania i zabudo-

wy zgodne z ”rze”isami odrębnymi. 

4. W celu ochrony zabytkowych elementów ukJadu ”rzestrzennego ustala się strefy ｭK-4ｬ oraz ｭK-12ｬ 
ochrony krajobrazu kulturowego, w granicach okre`lonych na rysunku ”lanu. Śla terenów ”oJowonych 

w granicach stref ochrony krajobrazu kulturowego obowiązuje: 

1) nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji elementów zagos”odarowania zaJoweL zieleni - dla 

terenów historycznych zaJoweL ”arkowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 
48ZP oraz 52ZP i 64źL obowiązuje: 
a) zakaz zabudowy, 

b) nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji elementów zagos”odarowania zaJoweL zieleni oraz 
uczytelnienie ich historycznego planu, 

c) zakaz w”rowadzania nowych elementów ”owodujących ”rzeksztaJcenie struktury ”rzestrzennej 
lub ”omniejszenie zasięgu terytorialnego ”arków jak wewnętrzne ogrodzenia, ”arkingi, it”., 

d) zakaz usuwania drzew i krzewów, ”oza wycinką związana z ich ”ielęgnacją oraz zakaz w”rowa-

dzania nie”lanowanych nasadzeL, 
e) zakaz ”rowadzenia robót ziemnych mogących s”owodować zmianę stosunków wodno-glebowych 

lub uszkodzenie systemu korzeniowego drzew, 

f) zakaz dokonywania ”odziaJów geodezyjnych ”arków, 
g) oznakowanie terenu dawnego cmentarza na terenie oznaczonym symbolem 48ZP jako miejsca 

”amięci; 
2) obowiązek ochrony krajobrazu naturalnego związanego ”rzestrzennie z historycznym ukJadem; 
3) ochrona wód ”owierzchniowych przed zanieczyszczeniem; 

4) eliminacja wszelkich dziaJaL inwestycyjnych i technicznych w otoczeniu historycznych ”arków, mo-

gących niekorzystnie w”Jynąć na trwaJo`ć szaty ro`linnej lub warunki wodne. 

5. Ustala się strefę ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego, w granicach okre`lonych na ry-

sunku planu. W strefie tej obowiązuje ksztaJtowanie ”rzestrzeni w s”osób nienaruszający walorów wido-

kowych sylwety i ”anoram ukJadu ”rzestrzennego miasta ”ostrzeganych od strony morza. Śla terenów 
”oJowonych w granicach strefy ｨśｬ ochrony eks”ozycji krajobrazu kulturowego obowiązuje: 

1) zakaz zabudowy, z dopuszczeniem: 

a) lokalizacji obiektów związanych z obsJugą ”lawy oraz tymczasowych ”lawowych obiektów rekre-

acyjnych i gastronomicznych w miejscach oznaczonych na rysunku planu, 

b) budynków i budowli ochronnych ”asa technicznego wybrzewa, związanych z prowadzeniem go-

s”odarki le`nej oraz sJuwących oznakowaniu nawigacyjnemu, geodezyjnemu i ochronie zdrowia na 

terenach zieleni le`nej; 
2) lokalizacja obiektów budowlanych nie mowe ”owodować zakJócenia widoku na sylwetę miasta od 

strony morza; 

3) utrzymanie dominanty przestrzennej w ”ostaci zieleni lasów ochronnych na wydmach; 
4) zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej. 

6. Na terenach zieleni le`nej oznaczonych symbolami 57źL, 58źL, 59źL, 60źL, 61źL, 62źL, 63źL 

i 64źL ustala się s”osób zagos”odarowania zgodny z ”rze”isami odrębnymi oraz ”rowadzenie gos”odarki 
le`nej na warunkach okre`lonych w ”lanach urządzania lasów lub w planach ochrony. 

7. Ustala się ochronę ro`linno`ci szuwarowej i murawowej ｭSolnisk na Owczym Bagnieｬ na terenie 

oznaczonym symbolem 54ZN. 

8. Ustala się ochronę i zachowanie: 

1) w sto”niu maksymalnym istniejącego drzewostanu; ewentualne usunięcie drzew i krzewów, mowe 
nastą”ić w oparciu o ”rze”isy odrębne; 
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2) szpaleru drzew wskazanego na rysunku planu na terenie oznaczonym symbolem 3KD-D (ul. Jedno`ci 
Narodowej); 

3) istniejących cieków wodnych z zakazem naruszania ich naturalnego charakteru, z wyjątkiem koniecz-

nych zmian ze względu na ”otrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony ”rzeciw”owarowej lub ”rzeciw-

”owodziowej oraz budowy ukJadu komunikacyjnego. 

9. Ustala się w”rowadzenie sz”aleru drzew, w miejscu wskazanym na rysunku planu na terenie 

oznaczonym symbolem 3KD-D (ul. Jedno`ci Narodowej). 

10. W zakresie gos”odarki wodnej oraz ochrony wód i zJów leczniczych ustala się: 

1) zakaz od”rowadzania nieoczyszczonych `cieków do gruntu, wód ”owierzchniowych i podziemnych; 

2) zakaz realizacji wszelkich zamierzeL inwestycyjnych mogących ”ogorszyć jako`ć wód ”odziemnych. 

11. Na caJym obszarze objętym ”lanem ustala się zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, z wyjątkiem roz”oznawania 

i wydobywania kopalin leczniczych, urządzeL infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz inwestycji 

celu publicznego dopuszczonych planem. 

12. Na caJym obszarze objętym ”lanem ustala się zakaz wykonywania ”rac ziemnych trwale znie-

ksztaJcających rzeubę terenu, z wyjątkiem ”rac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 

”rzeciw”owodziowym lub utrzymaniem, budową, odbudową lub remontem urządzeL wodnych. 

13. źakres oddziaJywania ewentualnej uciąwliwo`ci funkcji mieszkalnych, usJugowych lub usJugowo-

mieszkalnych nie mowe wykraczać ”oza granice wJasno`ci ich lokalizacji. 

14. Budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem za-

groweL i uciąwliwo`ci (haJasu, emisji zanieczyszczeL do ”owietrza atmosferycznego, drgaL i wibracji). 

15. Śla terenów i budynków, dla których ”omiar natęwenia haJasu, zanieczyszczeL lub drgaL i wibracji 

wskazuje ”rzekroczenie do”uszczalnej normy, ustala się obowiązek zastosowania skutecznych zabez”ieczeL 

RozdziaJ 3 

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

§ 6. 1. Podlega ochronie konserwatorskiej wskazany na rysunku planu obszar Parku im. Jedno`ci Na-

rodowej w”isany do rejestru zabytków nr 927 z dnia 14 grudnia 1976 r., dla którego obowiązuje: 

1) zakaz zmiany granic, nienaruszalno`ć struktury przestrzenno-funkcjonalnej oraz jego caJo`ci terytorialnej; 
2) zakaz zabudowy, z wyjątkiem terenów 3U, 4U i 5U; 

3) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków zlokalizowanych na terenie 48źP, z dopusz-

czeniem ich remontów i przebudowy przy szczególnym ”oszanowaniu istniejącego drzewostanu; 
4) nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji elementów zagos”odarowania zaJoweL zieleni oraz 

uczytelnienie ich historycznego planu; 

5) zakaz w”rowadzania nowych elementów ”owodujących ”rzeksztaJcenie struktury przestrzennej lub 

”omniejszenie zasięgu terytorialnego ”arków jak wewnętrzne ogrodzenia, ”arkingi, it”.; 
6) usuwanie drzew i krzewów oraz w”rowadzania nowych nasadzeL zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
7) zakaz ”rowadzenia robót ziemnych mogących s”owodować zmianę stosunków wodno-glebowych lub 

uszkodzenie systemu korzeniowego drzew; 

8) zakaz dokonywania ”odziaJów geodezyjnych ”arku w celu s”rzedawy osobom ”rywatnym. 

2. Ustala się strefę ｭB-6ｬ ”o`redniej ochronny konserwatorskiej w granicach wyznaczonych na ry-

sunku planu. W strefie obowiązuje: 

1) obowiązek zachowania historycznego ukJadu ”rzestrzennego w zakresie roz”lanowania dróg, ulic, 
”laców, linii zabudowy, kom”ozycji wnętrz urbanistycznych i kompozycji zieleni; 

2) utrzymanie historycznej zasady ”odziaJów ”arcelacyjnych; 
3) zachowanie oraz utrzymanie we wJa`ciwym stanie technicznym istniejącej zabudowy objętej ochroną 

konserwatorską; 
4) dostosowanie nowej i przebudowywanej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w za-

kresie: gabarytów, wysoko`ci oraz formy architektonicznej budynków, 
5) zachowanie terenu zieleni urządzonej oznaczonego symbolem 51źP wraz z konieczno`cią uzu”eJnia-

nia ubytków i kontrolą dosadzeL. 
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3. Ustala się objęcie ochroną konserwatorską budynków zabytkowych wyszczególnionych w poniw-
szym wykazie: 

l.p ulica, numer domu typ obiektu, czas powstania 

1 ul. Wylotowa 9 i 10 dom dwurodzinny 

2 ul. Wylotowa 11 i 12 dom dwurodzinny 

3 ul. Jedno`ci Narodowej 33 dom wielorodzinny 

4 ul. Jedno`ci Narodowej 36 i 37 dom dwurodzinny, l.20 XXw. 

5 ul. Jedno`ci Narodowej 38 i 39 dom dwurodzinny, l.20 XXw. 

6 ul. Jedno`ci Narodowej 40 i 41 dom dwurodzinny, l.20 XXw. 

7 ul. Jedno`ci Narodowej 42 willa, l.30/40 XXw. 

8 ul. Jedno`ci Narodowej 43 willa, l.20 XXw. 

9 ul. Jedno`ci Narodowej 45 willa, l.20 XXw. 

10 ul. Wiosenna 3 willa, l.30 XXw. 

11 ul. Wiosenna 8 willa, l.30 XXw. 

12 ul. Wiosenna 9 willa, l.30 XXw. 

13 ul. Wiosenna 10 willa, l.30 XXw. 

14 ul. Wiosenna 11 willa, l.30 XXw. 

15 ul. Wiosenna 12 dom jednorodzinny, l.30 XXw. 

16 ul. Wiosenna 13 willa, l.30 XXw. 

17 ul. Wiosenna 15 willa, l.30 XXw. 

18 ul. Wiosenna 16 willa, l.30 XXw. 

19 ul. Wiosenna 18 willa, l.30 XXw. 

20 ul. Jana III Sobieskiego 5 willa, l.30 XXw. 

21 ul. Jana III Sobieskiego 5 willa, l.30 XXw. 

22 ul. Jana III Sobieskiego 6 willa, l.30 XXw. 

23 ul. Jana III Sobieskiego 7 willa, l.30 XXw. 

24 ul. Jana III Sobieskiego 8 willa, l.30 XXw. 

25 ul. Jana III Sobieskiego 9 willa, l.30 XXw. 

26 ul. Jana III Sobieskiego 10 willa, l.30 XXw. 

27 ul. Jana III Sobieskiego 11 willa, l.30 XXw. 

28 ul. Jana III Sobieskiego 12 willa, l.30 XXw. 

29 ul. Jana III Sobieskiego 13 willa, l.30 XXw. 

30 ul. Jana III Sobieskiego 15 willa, l.30 XXw. 

31 ul. Jana III Sobieskiego 16 willa, l.30 XXw. 

32 ul. Jana III Sobieskiego 17 willa, l.30 XXw. 

33 ul. Prówna 1 willa, l.30 XXw. 

34 ul. Prówna 2 willa, l.30 XXw. 

35 ul. Prówna 3 willa, l.30 XXw. 

36 ul. Prówna 7 dom jednorodzinny, l.30 XXw. 

37 ul. Prówna 8 willa, l.30 XXw. 

38 ul. Prówna 9 willa, l.30 XXw. 

39 ul. Prówna 10 willa, l.30 XXw. 

40 ul. Prówna 11 i 12 dom dwurodzinny, l.20 XXw. 

41 ul. Prówna 13 i 14 dom dwurodzinny, l.20 XXw. 

42 ul. BaJtycka 24 willa, l.30 XXw. 

43 ul. BaJtycka 28 willa, l.30 XXw. 

 

4. Ustala się zasady ksztaJtowania zabudowy dla obiektów wymienionych w ust. 3: 

1) obowiązuje zachowanie obiektów; 
2) obowiązuje zakaz nadbudowy; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę obiektów od strony elewacji ”odwórzowych, ”rzy zachowa-

niu nastę”ujących warunków: 
a) maksymalna wysoko`ć czę`ci ”rzebudowywanej i rozbudowywanej budynku nie mowe ”rzekra-

czać wysoko`ci budynku istniejącego, 
b) zakaz realizacji dachów ”Jaskich, 
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c) realizacja dachów o geometrii nawiązującej do geometrii dachu istniejącego budynku, 
d) dostosowanie nowych elementów wystroju architektonicznego do historycznej kompozycji ele-

wacji budynku, 

e) odtworzenie i ujednolicenie kolorystyki elewacji w obrębie caJego budynku; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę elewacji frontowej wyJącznie w kondygnacji parteru, w przypadku wprowa-

dzenia funkcji usJugowych obowiązuje utrzymanie osiowo`ci caJej elewacji oraz witryn skle”owych; 
5) obowiązuje zakaz zmiany historycznej geometrii dachów budynków oraz lokalizowania lukarn; 
6) obowiązuje ”okrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiaJem ją imitującym w kolorze czerwonym 

lub do niego zbliwonym, 
7) obowiązuje zakaz zmiany wysoko`ci `cian elewacji; 
8) obowiązuje zachowanie detali architektonicznych elewacji; 
9) do”uszcza się w”rowadzenie nowych okien ”oJaciowych; 
10) w ”rzy”adku wymiany okien obowiązuje ”rzywrócenie historycznych ”ro”orcji, ”odziaJów, wielko`ci 

i profili okien historycznych 

11) garawe nalewy sytuować jako cofnięte o minimum 2 m w stosunku do ”Jaszczyzny elewacji frontowej 
budynku ”odstawowego, dla garawy lokalizowanych na granicy nieruchomo`ci obowiązuje nawiązanie 
się ”o”rzez zastosowanie ”odobnych materiaJów wykoLczeniowych elewacji do garawu zlokalizowa-

nego na dziaJce sąsiedniej; 
12) docie”lenie obiektu chronionego ustaleniami ”lanu do”uszcza się wyJącznie od wewnątrz; 
13) rozbiórka obiektu chronionego ustaleniami ”lanu mowe być wyJącznie w przypadku jednoznacznego 

stwierdzenia zJego stanu technicznego nie kwalifikującego obiektu do remontu, ”o u”rzednim s”orzą-
dzeniu inwentaryzacji obiektu i uzyskaniu ”ozytywnej o”inii wJa`ciwego urzędu ochrony zabytków 
oraz ”rzekazaniu inwentaryzacji do archiwum ww. urzędu. 

RozdziaJ 4 

Zasady ksztaJtowania miejsc i przestrzeni publicznych 

§ 7. 1. Na obszarze ”lanu wyznacza się tereny ”rzestrzeni ogólnodostę”nych oznaczone symbolami: 

1) 48ZP, 49ZP i 50ZP - Park im. Jedno`ci Narodowej; 
2) 51ZP - skwer miejski; 

3) 52ZP i 64ZL - ”ark le`ny, czę`ć historycznego ”arku miejskiego; 
4) 65Pv - teren ”lawy i wydm; 

5) 1KDZ, 2KDL, 3-18 KDD, 19-21 KD-X, 22KD-X/ZL oraz 23-30 KX i 31-37 KX/ZL - tereny dróg ”u-

blicznych oraz ciągów ”ieszo-jezdnych i pieszych. 

2. Obowiązuje organizacja terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolami 48źP, 49źP, 50źP, 
51ZP i 52źP oraz terenu ”arku le`nego oznaczonego symbolem 64źL jako ”rzestrzeni integracyjnych, 
ustala się wymóg starannego o”racowania ukJadu ciągów ”ieszych i pieszo-rowerowych, posadzek, obiek-

tów maJej architektury, mebli ulicznych, o`wietlenia i innych elementów urządzania w s”osób ”odkre`lający 

s”osób uwytkowania ”rzestrzeni. 

3. Ustala się wymóg dostosowania s”osobu zagos”odarowania terenów wymienionych w ust. 1 do 

”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych ruchowo i starszych. 

4. Śla terenu oznaczonego symbolem 65Pv - terenu ”lawy i wydm ustala się zakaz lokalizacji obiek-

tów budowlanych stale związanych z gruntem, z wyjątkiem obiektów związanych z ochroną strefy wy-

brzewa. 

RozdziaJ 5 

Zasady ksztaJtowania zabudowy i s”osobu zagos”odarowania terenów 

§ 8. Ustala się zasady ksztaJtowania zabudowy i sposoby zagospodarowania: 

1) ”o”rzez okre`lenie ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów, 
tj. wskaunika maksymalnej ”owierzchni zabudowy, wskaunika minimalnego ”rocentu ”owierzchni bio-

logicznie czynnej, maksymalnej wysoko`ci zabudowy mierzonej od istniejącego ”oziomu terenu oraz 
geometrii dachów, okre`lonych wedJug potrzeb w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych te-

renów funkcjonalnych; 
2) do”uszcza się zachowanie istniejących ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy i zago-

s”odarowania terenów dla istniejącej, remontowanej i przebudowywanej zabudowy, o ile nie zmienia 

się jej s”osobu uwytkowania, ilo`ci lokali mieszkalnych lub ”owierzchni usJug; 
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3) obowiązuje realizacja nowej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem terenu z uwzględnieniem linii zabu-

dowy okre`lonych na rysunku ”lanu oraz za”isów szczegóJowych ustaleL ”lanu, 
4) do”uszcza się rozbudowę oraz nadbudowę istniejącej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem terenu lub 

przy dostosowaniu jej funkcji do przeznaczenia terenu, z uwzględnieniem linii zabudowy okre`lonych 
na rysunku ”lanu oraz za”isów szczegóJowych ustaleL ”lanu, 

5) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy (z wyJączeniem obiektu wskazanego do rozbiórki zlo-

kalizowanego na terenach 1UO, 48ZP i 58źL oraz istniejącej zabudowy znajdującej się w zJym stanie 
technicznym zlokalizowanej na terenie 63ZL) usytuowanej takwe czę`ciowo ”oza liniami zabudowy, 
z mowliwo`cią dokonywania jej remontów i przebudowy; 

6) na terenach infrastruktury elektroenergetycznej do”uszcza się sytuowanie obiektów budowlanych do 
linii rozgraniczających. 

RozdziaJ 6 

Granice i sposoby zagos”odarowania terenów i obiektów ”odlegających ochronie 

ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów 

§ 9. 1. Podlegają ochronie tereny, ”oJowone w granicach wyznaczonych na rysunku planu, strefy 

ochronnej ｭAzｬ uzdrowiska oraz strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska, dla których obowiązują zasady zago-

spodarowania zgodne z ”rze”isami odrębnymi. 

2. Podlegają ochronie tereny ”oJowone w granicach pasa technicznego oraz pasa ochronnego w strefie 

”asa nadbrzewnego, dla których obowiązują zasady zagos”odarowania zgodne z ”rze”isami odrębnymi. 

RozdziaJ 7 

Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów i obiektów ”odlegających ochronie ustalonych 

na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe obszarów szczególnego 
zagrowenia ”owodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych 

§ 10. 1. Podlegają ochronie tereny ”oJowone w granicach obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz te-

renu górniczego wód leczniczych i borowin, obejmujących caJy obszar objęty ”lanem, dla których obowią-
zują zasady zagos”odarowania i zabudowy zgodne z ”rze”isami odrębnymi. 

2. Obszar objęty ”lanem znajduje się w granicach ”asa nadbrzewnego brzegu morskiego stanowiącego 
obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, na którym obowiązują nakazy i zakazy wynikające z przepi-

sów odrębnych. 

RozdziaJ 8 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miejscowym 

§ 11. 1. PodziaJu na dziaJki budowlane dokonywać nalewy zgodnie z ustaleniami planu oraz na pod-

stawie ”rze”isów odrębnych. Wydzielenie dziaJki budowlanej musi umowliwiać wJa`ciwe zagos”odarowa-

nie terenu, w tym za”ewnienie dostę”u do drogi ”ublicznej ”o”rzez bez”o`redni do niej dostę”, ”rzez 
drogę wewnętrzną lub ustanowienie od”owiedniej sJuwebno`ci drogowej; za”ewnienie doj`ć i dojazdów, 
w tym dla jednostek ratowniczo-ga`niczych strawy ”owarnej; za”ewnienie miejsc ”ostojowych okre`lonych 

w ”lanie; wJa`ciwego gromadzenia od”adów oraz ”rzyJączenie do sieci infrastruktury technicznej. 

2. Prze”rowadzany ”odziaJ nie mowe ”owodować ”owstania sytuacji, w której uniemowliwione byJoby 
”rawidJowe zagos”odarowanie dziaJek sąsiadujących. 

3. Śo”uszcza się wydzielenie niezbędnych dziaJek ”od urządzenia infrastruktury technicznej na caJym 
obszarze objętym ”lanem. 

4. Śo”uszcza się ”odziaJy geodezyjne sJuwące ”otrzebom dokonania uregulowaL wJasno`ciowych i po-

”rawie funkcjonowania nieruchomo`ci 

5. Ustala się ksztaJtowanie granic nowowydzielanych dziaJek równolegle lub ”rosto”adle w stosunku 

do linii rozgraniczającej ulicy z do”uszczeniem odchylenia do kąta 60°. 

6. Ustala się zakaz wydzielania dziaJek ”o obrysie budynku. 

7. Ustala się minimalne ”owierzchnie nowowydzielanych dziaJek budowlanych: 

1) dla usJug s”ortu i rekreacji realizowanych na terenach 8US i 9US - 3000 m², 
2) dla usJug turystyki: 

a) realizowanych na terenach oznaczonych symbolami 10UT, 11UT i 13UT - 3000 m², 
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b) na obszarze terenu oznaczonego symbolem 12UT, w ”rzy”adku ”odziaJu na dziaJki, wielko`ć 
tych dziaJek nie mowe być mniejsza niw 3000 m², 

c) realizowanych na terenie oznaczonym symbolem 14UT - 1000 m²; 
3) dla zabudowy wielorodzinnej - 1000 m²; 
4) dla zabudowy mieszkaniowej, usJugowej oraz usJug turystyki realizowanych na terenach 18MN/U, 

19-25 MN/UT oraz 26-47 MN: 

a) w formie wolnostojącej - 500 m²; 
b) w formie bliuniaczej lub szeregowej - 350 m² dla jednego segmentu. 

8. Ustala się minimalne szeroko`ci frontów nowowydzielanych dziaJek budowlanych: 

1) dla usJug s”ortu i rekreacji oraz usJug turystyki: 
a) realizowanych na terenach oznaczonych symbolami 8US i 9US oraz 10UT, 11UT i 13UT - 40 m, 

b) realizowanych na terenie oznaczonym symbolem 12UT - 30 m, 

c) realizowanych na terenie oznaczonym symbolem 14UT - 20 m; 

2) dla zabudowy wielorodzinnej - 25 m; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej, usJugowej oraz usJug turystyki realizowanych na terenach 18MN/U, 
19-25 MN/UT oraz 26-47 MN: 

a) w formie wolnostojącej - 20 m; 

b) w formie bliuniaczej i szeregowej - 8 m dla jednego segmentu. 

RozdziaJ 9 

Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 12. Obowiązuje zakaz zabudowy terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 48ZP, 49ZP, 50ZP, 51ZP i 52ZP - terenach zieleni urządzonej, 
2) 53ZN, 54ZN, 55ZN i 56ZN - terenach zieleni naturalnej objętej formami ochrony ”rzyrody; 
3) 65Pv - terenie ”lawy i wydm, z wyjątkiem wyznaczonych na rysunku planu stref lokalizacji tymcza-

sowych ”lawowych obiektów rekreacyjnych i gastronomicznych oraz obiektów związanych z ochroną 
strefy wybrzewa. 

RozdziaJ ńŃ 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
oraz zasady organizacji parkowania 

§ 13. 1. Ustala się nastę”ującą klasyfikację ukJadu komunikacji: 

1) ukJad ”odstawowy tworzą: droga klasy zbiorczej oznaczona symbolem 1KŚ-Z, droga klasy lokalnej 

oznaczona symbolem 2KD-L oraz ulice klasy dojazdowej oznaczone symbolami 3KD-D (ul. Jedno`ci 
Narodowej), 4Kj (ul. Wiosenna), 5KD-D (ul. BaJtycka), 6KŚ-D (ul. Jana III Sobieskiego), 7KD-D 

(ul. Klonowa) oraz 8KD-D (ul. Arciszewskiego); 

2) ukJad obsJugujący tworzą: 

2. Śo”uszcza się realizację dróg wewnętrznych (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 sierpnia 2011 r., 

znak: NK-4.K.4131.187.2011.K Wojewoda źachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 13 ust. 2 

uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭo innych ”arametrach lub ”rzebiegu niw ”okazane na rysunku ”lanuｬ); przy 

czym ustala się zakaz realizacji dróg wewnętrznych na terenach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 
48ZP, 49ZP, 50ZP, 51ZP, 52ZP, 53ZN, 54ZN, 55ZN, 56ZN i 65Pv. 

3. Nastę”ujące ulice stanowią trasy komunikacji autobusowej: 

1) ul. Wylotowa oznaczona symbolami 1KD-Z i 2KD-L; 

2) ul. Jedno`ci Narodowej oznaczona symbolem 3KD-D; 

3) ul. Wiosenna oznaczona symbolem 4KD-D; 

4) ul. BaJtycka oznaczona symbolem 5KŚ-D. 

4. Ustala się lokalizację ogólnodostę”nych miejsc ”ostojowych w liniach rozgraniczających ulic ozna-

czonych symbolami: 7KD-D, 8KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 20KD-X i 21KD-X. 

5. Ustala się ”rzebieg ciągów ”ieszych, ciągów ”ieszo-rowerowych oraz `ciewek rowerowych co naj-

mniej na terenach wskazanych na rysunku planu. 

6. Śla terenów komunikacji ustala się: 

1) zakaz zabudowy, z wyjątkiem: 
a) do”uszczenia lokalizacji tymczasowych obiektów handlu sezonowego na zasadach okre`lonych 

w § 15 ust. 3, 
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b) do”uszczenia lokalizacji wolnostojących kiosków handlowych lub handlowo-usJugowych w odle-

gJo`ci do 50 m od ”rzystanków autobusowych o powierzchni zabudowy nie większej niw 15 m² 
i wysoko`ci nie ”rzekraczającej 3,5 m; ”rzy czym obowiązuje zasada umieszczania maksymalnie 
jednego obiektu po jednej stronie ulicy w obrębie jednego ”rzystanku; 

2) do”uszcza się lokalizację sJu”ów i wiat przystankowych, obiektów infrastruktury technicznej, zieleni 
wysokiej i niskiej, obiektów maJej architektury; 

3) do”uszcza się lokalizację no`ników reklamowych, sJu”ów informacyjnych oraz ogJoszeniowo-reklamowych 

zgodnie z zapisami § 4 ust. 6; 

4) dla dróg wewnętrznych do”uszcza się ”rzekrój jedno”rzestrzenny bez wyodrębnionej jezdni i chodników; 
5) obowiązuje zabez”ieczenie ”asów terenu dla urządzeL i ”rzewodów ”odziemnych miejskiej infrastruk-

tury technicznej; 

6) ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeL; zakaz nie dotyczy elementów maJej architektury takich jak 
”achoJki, sJu”ki, ”ojemniki z zielenią, ogródki kawiarniane. 

7. Ustala się minimalne wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobo-

wych w granicach dzieJek budowlanych, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej: 

1) dla obiektów usJugowych: 
a) 1 miejsce ”ostojowe na kawde roz”oczęte 60 m² ”owierzchni uwytkowej usJug handlu i gastronomii, 

b) 1 miejsce ”ostojowe na kawde roz”oczęte 80 m² ”owierzchni uwytkowej biur, urzędów i innych 

obiektów uwyteczno`ci ”ublicznej, 
c) ustala się za”ewnienie minimum 1 miejsca ”arkingowego na jeden obiekt usJugowy lub usJugowo-

mieszkalny, 

d) co najmniej 3% ogólnej liczby miejsc ”arkingowych musi być dostosowane do korzystania ”rzez 
osoby nie”eJnos”rawne; 

2) dla usJug turystyki oraz obiektów zamieszkania zbiorowego nalewy za”ewnić: 
a) dla hoteli i ”ensjonatów - 0,5 miejsca parkingowego na 1 jednostkę mieszkalną, ”rzy czym lokali-

zacja 1 wydzielonego staJego miejsca ”arkingowego dla autokaru od”owiada lokalizacji 8 miejsc 

”ostojowych dla samochodów osobowych, 
b) dla moteli - 1 miejsce parkingowe na 1 jednostkę mieszkalną, 
c) dla ”ól biwakowych karawaningowych i ”óJ namiotowych - 0,6 miejsca parkingowego na 1 sta-

nowisko wypoczynkowe, 

d) dla akademików, internatów, domów rencisty i staro`ci oraz domów o”ieki s”oJecznej - 1 miejsce 

”arkingowe na 10 Jówek; 
e) co najmniej 3% miejsc ”arkingowych musi być dostosowana do korzystania ”rzez osoby nie”eJ-

nosprawne; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,3 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny, przy 

czym co najmniej 3% miejsc ”arkingowych musi być dostosowane do korzystania ”rzez osoby nie-

”eJnos”rawne; 
4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowe na dom jednorodzinny lub seg-

ment w zabudowie bliuniaczej lub szeregowej; 
5) do”uszcza się Jączne bilansowanie ”otrzeb ”arkingowych ”o”rzez wyznaczenie w projektowanym 

zagos”odarowaniu ws”ólnego terenu ”arkowania (”arkingu) dla sąsiadujących nieruchomo`ci dla: 
a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na terenach oznaczonych symbolami 

16MW i 18MW, 

b) usJug s”ortu i rekreacji zlokalizowanych na terenach 8US i 9US oraz usJug turystyki zlokalizowa-

nych na terenach 10-13 UT; 

6) do”uszcza się odstę”stwa od wskauników dla inwestycji dotyczących istniejących budynków lub 
funkcji terenów, o ile nie zmienia się ich s”osobu uwytkowania, ilo`ci lokali mieszkalnych lub ”o-

wierzchni usJug. 

8. Ustala się zakaz lokalizacji miejsc ”arkingowych na terenach oznaczonych symbolami 48źP, 49źP, 
50ZP, 51ZP, 52ZP, 53ZN, 54ZN, 55ZN, 56ZN i 65Pv. 

RozdziaJ ńń 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej 

§ 14. 1. Śo”uszcza się utrzymanie, remonty, ”rzebudowę i rozbudowę istniejących oraz lokalizację 
nowych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej w pasach komunikacji drogowej. 
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2. Śo”uszcza się utrzymanie, remonty, ”rzebudowę i rozbudowę istniejących oraz lokalizację nowych 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, takwe niezwiązanych bez”o`rednio z obsJugą terenu, z wymo-

giem udostę”nienia jej sJuwbom eks”loatacyjnym i konserwatorskim, na caJym obszarze objętym ”lanem. 

3. źasady obsJugi w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się ”obór wody dla ”otrzeb socjalno-bytowych i ”rzeciw”owarowych z wodociągu komunalne-

go zasilanego z ujęcia Bogucino-Ro`cięcino ”o”rzez istniejący system i jego rozbudowę; 
2) ustala się ”odJączenie dziaJek budowlanych i budynków do sieci wodociągowej w s”osób umowliwia-

jący ”obór wody, zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania; 

3) sieć wodociągową rozdzielczą nalewy ”rojektować w ciągach komunikacyjnych z zachowaniem ukJa-

dów ”ier`cieniowych. 

4. źasady obsJugi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

1) ustala się od”rowadzenie `cieków do sieci kanalizacyjnej (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 
sierpnia 2011 r., znak: NK-4.K.4131.187.2011.K Wojewoda źachodnio”omorski stwierdziJ niewaw-
no`ć § 14 ust. 4 pkt 1 uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭna warunkach gestora sieciｬ); 

2) ustala się od”rowadzenie `cieków do komunalnej oczyszczalni `cieków w Grzybowie (poza obszarem 

opracowania planu). 

5. źasady obsJugi w zakresie kanalizacji deszczowej: 

1) ustala się od”rowadzenie wód o”adowych z terenów dróg ”ublicznych do sieci kanalizacji deszczowej; 
2) do czasu wybudowania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się tymczasowe studnie 

chJonne lub inne rozwiązania techniczne zgodne z ”rze”isami odrębnymi; 
3) do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych do gruntu w granicach dziaJki budowlanej; ilo`ć wód 

deszczowych od”rowadzonych do gruntu nie mowe ”rzekroczyć jego chJonno`ci; 
4) wszystkie zrzuty wód o”adowych ”ochodzące z zanieczyszczonych ”owierzchni ”owinny być wy”o-

sawone w urządzenia ”odczyszczające na wylotach; 
5) ustala się nakaz zastosowania urządzeL zabez”ieczających ”rzed cofką od strony morza. 

6. źasady obsJugi w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) do”uszcza się ”odJączenie dziaJek budowlanych i budynków do sieci gazowej niskiego i `redniego 
ci`nienia; 

2) do”uszcza się wykorzystanie gazu bez”rzewodowego do celów grzewczych. 

7. źasady obsJugi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się ”odJączenie dziaJek budowlanych i budynków do sieci elektroenergetycznej, w s”osób 
umowliwiający ”obór energii elektrycznej, w sto”niu wystarczającym dla obsJugi funkcji i sposobu za-

gospodarowania i zabudowy dziaJki; 
2) ustala się budowę, rozbudowę i ”rzebudowę sieci elektroenergetycznej jako sieci ”odziemnej; zabra-

nia się budowy na”owietrznych ”rzyJączy energetycznych; 
3) do”uszcza się zachowanie istniejących stacji transformatorowych z mowliwo`cią ich remontu, ”rze-

budowy i rozbudowy; 

4) do”uszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych: wolnostojących - wyJącznie jako konte-

nerowych lub sJu”owych o maksymalnej wysoko`ci do 2 m lub jako wbudowanych w obiekty bu-

dowlane; 

5) stacje transformatorowe nalewy lokalizować na dziaJkach ”osiadających dostę” do drogi ”ublicznej. 

8. źasady obsJugi w zakresie zaopatrzenia w energię cie”lną: 

1) budynki ”owinny być zasilane z sieci cie”Jowniczej lub ”osiadać indywidualne lub zbiorcze uródJa 
dostarczania cie”Ja nie ”owodujące ”onadnormatywnego zanieczyszczenia `rodowiska, z zaleceniem 

wykorzystania energii elektrycznej, gazu lub oleju niskosiarkowego; 

2) do”uszcza się wykorzystanie do ”rodukcji cie”Ja niekonwencjonalnych i uródeJ o”artych na energii 
odnawialnej, w tym uródeJ kogeneracji roz”roszonej oraz urządzeL zasilanych wodorem z wykorzy-

staniem ogniw paliwowych; 

3) ustala się zakaz realizacji nowych uródeJ cie”Ja o”alanych węglem. 

9. źasady obsJugi w zakresie telekomunikacji: 

1) ustala się budowę, rozbudowę i ”rzebudowę sieci telefonicznej jako sieci ”odziemnej, zabrania się 
budowy napowietrznych linii telefonicznych; 
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2) ze względu na obecno`ć infrastruktury teleinformatycznej Marynarki Wojennej RP na caJym obszarze 
objętym ”lanem ustala się obowiązek uzgodnienia dokumentacji technicznych projektowanych inwe-

stycji z Szefem rejonu Zabezpieczenia Teleinformatycznego w KoJobrzegu. 

10. Zasady magazynowania i zbiórki od”adów: 

1) ustala się obowiązek segregacji od”adów i surowców wtórnych, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi 
i odrębnymi; 

2) ustala się obowiązek za”ewnienia na kawdej dziaJce budowlanej miejsca na magazynowanie, w tym 

na selektywną zbiórkę od”adów. 
RozdziaJ ń2 

S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów 

§ 15. 1. Śo”uszcza się lokalizację tymczasowych obiektów ”lawowych rekreacyjnych i gastronomicz-

nych w okresie od 1 maja do 30 wrze`nia w miejscach wyznaczonych na rysunku planu, na terenie ozna-

czonym symbolem 65Pv, dla których ustala się zasady ksztaJtowania formy ”rzestrzennej: 

1) obowiązuje realizacja obiektów ”rzeno`nych, o rozbieralnej konstrukcji, ”rzekryć namiotowych lub 
”owJok ”neumatycznych; 

2) zakaz lokalizacji obiektów kontenerowych, barakowozów, ”rzycze” samochodowych i kempingowych; 

3) maksymalna powierzchnia obiektu w rzucie poziomym - 160 m²; 
4) maksymalna wysoko`ć obiektów gastronomicznych - 4,5 m. 

2. Śo”uszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych usJug handlu lub gastronomii 
w okresie od 1 maja do 30 wrze`nia na terenach zabudowy oznaczonych symbolami 18MN/U, 25MN/UT, 
32MN, 36MN i 37MN wzdJuw ulicy oznaczonej symbolem 3KŚ-D (ul. Jedno`ci Narodowej) w pasie szero-

ko`ci od 1 do 8 m od linii rozgraniczającej ulicy i na odcinku dJugo`ci do 50% szeroko`ci frontu dziaJki, 
dla których ustala się zasady ksztaJtowania formy przestrzennej: 

1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kontenerowych, barakowozów, ”rzycze” samochodowych 

i kempingowych; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 m²; 
3) maksymalna wysoko`ć obiektu - 4,5 m. 

3. Śo”uszcza się lokalizację tymczasowych obiektów handlu sezonowego nie”oJączonych trwale 

z gruntem w okresie od 1 maja do 30 wrze`nia na terenie oznaczonym symbolem 7U-Pv (rozstrzygnię-
ciem nadzorczym z dnia 5 sierpnia 2011 r., znak: NK-4.K.4131.187.2011.K Wojewoda Zachodniopomor-

ski stwierdziJ niewawno`ć § 15 ust. 3 uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭoraz na warunkach zarządcy drogi 
na terenach komunikacji oznaczonym symbolem 3KD-D (ul. Jedno`ci Narodowej) i 21KD-X, dla których 
ustala się zasady ksztaJtowania formy ”rzestrzennejｬ): 

1) obowiązuje realizacja obiektów jednokondygnacyjnych - straganów, kiosków ulicznych i ”awilonów 
s”rzedawy ulicznej o rozbieralnej konstrukcji lub ”rzekryć namiotowych; 

2) zakaz lokalizacji obiektów kontenerowych, ”owJok ”neumatycznych, barakowozów, ”rzycze” samo-

chodowych i kempingowych; 

3) maksymalna powierzchnia obiektu w rzucie poziomym - 8 m²; 
4) maksymalna wysoko`ć obiektu - 3,5 m 

5) do”uszcza się Jączenie obiektów. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 7U-Pv do”uszcza się lokalizację obiektów tymczasowych: 

1) usJug handlu i gastronomii - o maksymalnej wysoko`ci 4,5 m; 

2) obiektów rekreacyjnych oraz związanych z organizacją im”rez masowych - o maksymalnej wysoko`ci 
12 m. 

5. Ustala się zakaz lokalizacji ”rzycze” kem”ingowych i innych ”odobnych ”ojazdów ”rzystosowa-

nych do pobytu staJego ludzi. 

6. W ”rzy”adku za”rzestania wykorzystywania tymczasowego obiektu budowlanego nalewy go zli-
kwidować w terminie do 2 tygodni od dnia zakoLczenia dziaJalno`ci. 

RozdziaJ ń3 

Wysoko`ć stawki ”rocentowej sJuwącej naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci 

§ 16. 1. Śla nieruchomo`ci gminnych lub ”rzeznaczonych na realizację inwestycji celu ”ublicznego - 0%. 

2. Śla ”ozostaJych nieruchomo`ci - 30%. 
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ŚZIAI III 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś ŚLA TśRśNÓW OBJĘTYCH PLANśM 

§ 17. Śla terenów oznaczonych symbolami 1UO i 2UO ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów: 
a) podstawowe - tereny usJug o`wiaty, szkolnictwa wywszego i nauki, 

b) uzu”eJniające - funkcje usJugowe nieuciąwliwe z zakresu: kultury, sportu i rekreacji oraz budynki 

zamieszkania zbiorowego; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów - ustala się zasady lokalizowania no`ni-

ków reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

- dla terenu 1UO - 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej 
- dla terenu 2UO - 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - zgodny z istniejącym wskaunikiem ”o-

wierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki, 
c) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych - 13 m, 

d) geometria dachów - dachy o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 15º; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) dla terenu 1UO - obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) dla terenu 1UO - strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 5 ust. 4, 

d) strefy ochronnej ｭAzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
e) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
f) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

g) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) ustala się dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych oraz dróg wewnętrznych, 
b) ustala się zakaz zwiększania istniejącej ilo`ci miejsc ”ostojowych; 

6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 18. Śla terenów oznaczonych symbolami 3U i 4U ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny zabudowy usJugowej nieuciąwliwej z zakresu usJug gastronomii; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

a) ustala zakaz realizacji wolnostojących budynków garawowych, gos”odarczych lub garawowo-

gospodarczych, 

b) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - zgodna z istniejącym wskaunikiem ”owierzchni zabudowy 

w stosunku do ”owierzchni dziaJki, 
b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - zgodny z istniejącym wskaunikiem ”o-

wierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki, 
c) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych - 8 m, 

d) geometria dachów - dachy jedno- lub wielospadowe o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 30º do 50º; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) obszaru w”isanego do rejestru zabytków zgodnie z zapisami § 6 ust. 1, 

d) strefy ｭK-4ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4, 

e) strefy ochronnej ｭAzｬ uzdrowiska KoJobrzeg 

f) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
g) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

h) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) ustala się dostę” do terenu ”o”rzez ustanowienie sJuwebno`ci ”rzejazdu i ”rzej`cia na terenie 48źP, 
b) wskaunik za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych - 0; 

6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 
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§ 19. Śla terenów oznaczonych symbolami 5U i 6U ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny zabudowy usJugowej nieuciąwliwej; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

a) ustala zakaz realizacji wolnostojących budynków garawowych, gos”odarczych lub garawowo-

gospodarczych, 

b) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

- dla terenu 5U - zgodna z istniejącym wskaunikiem ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJki, 
- dla terenu 6U - 80% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 
- dla terenu 5U - zgodny z istniejącym wskaunikiem ”owierzchni biologicznie czynnej w sto-

sunku do ”owierzchni dziaJki, 
- dla terenu 6U - 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

c) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych: 
- dla terenu 5U - 8 m, 

- dla terenu 6U - 12 m, 

d) geometria dachów - dachy jedno- lub wielospadowe o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 30º do 50º; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) dla terenu 5U - obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) dla terenu 5U - obszaru w”isanego do rejestru zabytków zgodnie z zapisami § 6 ust. 1, 

d) stref ochronnych uzdrowiska KoJobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu, 

e) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
f) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

g) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) ustala się dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 
b) ustala się wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych: 

- dla terenu 5U - okre`lone w § 13 ust. 8, z wymogiem realizacji miejsc parkingowych 

w liniach rozgraniczających ”rzylegJych dróg, (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 sier”nia 
2011 r., znak: NK-4.K.4131.187.2011.K Wojewoda źachodnio”omorski stwierdziJ niewaw-
no`ć § 19 pkt 5 lit. b tiret pierwsze uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭna warunkach ich za-

rządcyｬ), 
- dla terenów 6U - okre`lone w § 13 ust. 8, z dopuszczeniem realizacji miejsc parkingowych 

w liniach rozgraniczających ”rzylegJych dróg, (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 sier”nia 
2011 r., znak: NK-4.K.4131.187.2011.K Wojewoda źachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć 

§ 19 pkt 5 lit. b tiret drugie uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭna warunkach ich zarządcyｬ); 
6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 20. Dla terenu oznaczonych symbolami 7U-Pv ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren zabudowy usJugowej nieuciąwliwej związanej z obsJugą ”lawy (”omieszczeL 
na s”rzęt ratowniczy, ”omocniczy i osobisty, wy”owyczalni s”rzętu turystycznego, ”omieszczeL 

i urządzeL sanitarnych oraz innych elementów związanych z obsJugą ”lawy) oraz usJug handlu de-

talicznego i gastronomii, 

b) uzu”eJniające - teren sportu i rekreacji; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) do”uszcza się urządzanie wystaw i ekspozycji plenerowych oraz organizowanie imprez maso-

wych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych, 

b) realizacja usJug handlu detalicznego i gastronomii nie mowe uniemowliwiać realizacji ”rogramu funkcji 
usJugowych związanych z obsJugą ”lawy, 

c) obowiązuje za”ewnienie caJodobowej dostę”no`ci terenu, 
d) do”uszcza się realizacje obiektów tymczasowych zgodnie z § 15 ust. 3 i 4, 

e) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane, 
f) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
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b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 75% powierzchni dziaJki budowlanej, 
c) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych - 8 m, 

d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 2, 

e) geometria dachów - dachy o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 45º, w przypadku realizacji da-

chów o ”ochyleniu większym niw 15º obowiązuje jednakowy kąt nachylenia ”oJaci dachowych 

w granicach dziaJki budowlanej; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodne z § 5 ust. 4, 

d) strefy ochronnej ｭAzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
e) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
f) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

g) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) ustala się dojazd do terenu z terenu drogi publicznej oznaczonego symbolem 8 KD-D, 

b) ustala się wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych okre-

`lone w § 13 ust. 8 z wymogiem realizacji miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających ”rzy-

legJej drogi ”ublicznej oznaczonej symbolem 8KŚ-Ś, na warunkach jej zarządcy, 
c) obowiązuje za”ewnienie miejsc ”arkingowych dla rowerów; 

6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 21. Śla terenów oznaczonych symbolami 8US i 9US ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren usJug s”ortu i rekreacji, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe z zakresu handlu detalicznego i gastronomii; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - ustala się zasady lokalizowania no`ni-

ków reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dziaJki - 20% powierzchni terenu, 

b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 70% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 15 m nad poziomem morza, 

d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 2, 

e) geometria dachów - dachy o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 45º; w przypadku realizacji da-

chów o ”ochyleniu większym niw 15º obowiązuje jednakowy kąt nachylenia ”oJaci dachowych 

w granicach dziaJki budowlanej; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
d) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
e) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

f) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, 
g) obszaru o skomplikowanej budowie geologicznej - przy realizacji nowych inwestycji budowlanych 

wymagane roz”oznanie warunków geologiczno-inwynierskich; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala się dostę” do terenów z ”rzylegJych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 49KŚ-W 

oraz 50KD-W, ”rzy czym do”uszcza się realizację dodatkowego wjazdu na teren dziaJki budowla-

nej z terenów dróg ”ublicznych oznaczonych symbolami 1KŚ-Z lub 12KD-Ś wyJącznie jako do-

jazdu do drogi ”owarowej, 
b) ustala się wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych okre`lo-

ne w § 13 ust. 8, ”rzy czym do”uszcza się realizację i Jączne bilansowanie miejsc ”arkingowych 

w liniach rozgraniczających ”rzylegJych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 49KD-W 

oraz 50KD-W; 

6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 22. Śla terenów oznaczonych symbolami 10UT, 11UT, 12UT i 13UT ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów: 
a) podstawowe - tereny usJug turystyki, obowiązuje realizacja obiektów hotelarskich ty”u hotele do 

50-ciu miejsc noclegowych oraz pensjonaty i motele, 
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b) uzu”eJniające: 
- usJugi nieuciąwliwe, 
- do”uszcza się realizację funkcji mieszkaniowej wyJącznie jako mieszkaL dla wJa`cicieli obiektów; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) dla dachów o ”ochyleniu ”oJaci dachowych ”owywej 25º obowiązuje dostosowanie rodzaju i ko-

lorystyki ”okrycia dla budynków zlokalizowanych na jednej dziaJce budowlanej, 
b) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dziaJki - 30% powierzchni terenu, 

b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 55% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 20 m nad poziomem morza, 

d) geometria dachów - dachy o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 45º, w przypadku realizacji da-

chów o ”ochyleniu większym niw 15 º obowiązuje jednakowy kąt nachylenia ”oJaci dachowych 

w granicach dziaJki budowlanej, 
e) minimalna wielko`ć nowowydzielanych dziaJek budowlanych - zgodnie z § 11 ust. 7, 

f) minimalna szeroko`ć frontu nowowydzielanych dziaJek - zgodnie z § 11 ust. 8; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
d) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
e) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

f) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, 
g) obszaru o skomplikowanej budowie geologicznej - przy realizacji nowych inwestycji budowlanych 

wymagane roz”oznanie warunków geologiczno-inwynierskich; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) ustala się dostę” do terenów z ”rzylegJych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 47KŚW 

i 48KDW oraz drogi publicznej oznaczonej symbolem 13KD-Ś, ”rzy czym do”uszcza się realizację 
dodatkowego wjazdu na teren dziaJki budowlanej z terenów dróg ”ublicznych oznaczonych sym-

bolami 1KD-Z lub 12KD-Ś wyJącznie jako dojazdu do drogi ”owarowej, 
b) ustala się wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych okre-

`lone w § 13 ust. 8, ”rzy czym do”uszcza się realizację i Jączne bilansowanie miejsc ”arkingo-

wych w liniach rozgraniczających ”rzylegJych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 47KŚW 

i 48KDW; 

6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 14UT ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren usJug turystyki - obiekt hotelarski typu hotel do 50-ciu miejsc noclegowych, 

b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - ustala się zasady lokalizowania no`ni-

ków reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dziaJki - 30% powierzchni terenu, 

b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 55% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych - 15 m, 

d) geometria dachu - dach o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 30º do 50º, 
e) minimalna wielko`ć nowowydzielanych dziaJek budowlanych - zgodnie z § 11 ust. 7, 

f) minimalna szeroko`ć frontu nowowydzielanych dziaJek - zgodnie z § 11 ust. 8; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
b) strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
c) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
d) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

e) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala się dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 
b) ustala się wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych okre-

`lone w § 13 ust. 8; 
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6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 24. Śla terenów oznaczonych symbolami 15MW, 16MW i 17MW: 

1) ”rzeznaczenie terenów: 
a) podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) uzu”eJniające - usJugowych nieuciąwliwe; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

a) zakaz lokalizacji więcej niw jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usJugowego na dziaJce 
budowlanej, 

b) forma zabudowy: 

- dla terenów 15MW i 16MW ustala zakaz realizacji wolnostojących budynków garawowych, 
gos”odarczych lub garawowo-gospodarczych, 

- dla dachów o ”ochyleniu ”oJaci dachowych ”owywej 25º obowiązuje dostosowanie rodzaju 
i kolorystyki pokrycia dla budynków zlokalizowanych na jednej dziaJce budowlanej, 

- w granicach terenu 16MW ustala się objęcie ochroną budynku zabytkowego wskazanego na 
rysunku, dla którego obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone w § 6 ust. 4 

oraz pokrycie dachu dachówką ceramiczną, 
c) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 55% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych: 

- dla terenu 15MW - 13 m, 

- dla terenu 16MW - 10 m, 

- dla terenu 17MW - 17 m, 

- budynków garawowych, gos”odarczych lub garawowo-gospodarczych - 5 m, 

d) geometria dachów: 
- dla terenu 15MW - dach o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 30º do 50º, 
- dla terenu 16MW - obowiązuje zakaz zmiany geometrii dachu istniejącego budynku, 
- dla terenu 17MW - dach o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 15º, 

e) minimalna wielko`ć nowowydzielanych dziaJek budowlanych - zgodnie z § 11 ust. 7, 

f) minimalna szeroko`ć frontu nowowydzielanych dziaJek - zgodnie z § 11 ust. 8; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
b) dla terenów 16MW i 17MW - strefy ｭB-6ｬ ”o`redniej ochrony konserwatorskiej - zgodnie z § 6 

ust. 2, 

c) strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 

d) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
e) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

f) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) ustala się dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 
b) ustala się wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych okre-

`lone § 13 ust. 8; 

6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 18MN/U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usJugowej nie-

uciąwliwej; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

a) forma zabudowy: 

- ustala zakaz realizacji wolnostojących budynków garawowych, gos”odarczych lub garawowo-

gospodarczych, 

- dla dachów o ”ochyleniu ”oJaci dachowych ”owywej 25º dostosowanie rodzaju i kolorystyki 

”okrycia dla budynków zlokalizowanych na jednej dziaJce budowlanej, 
b) do”uszcza się realizacje obiektów tymczasowych zgodnie z § 15 ust. 2, 

c) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaJki - 40%, 
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b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 55% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych - 12 m, 

d) geometria dachów - dachy jedno- lub wielospadowe o ”ochyleniu ”oJaci dachowych jednakowym 

w granicach dziaJki budowlanej - od 30º do 50º, 
e) minimalna wielko`ć nowowydzielanych dziaJek budowlanych - zgodnie z § 11 ust. 7, 

f) minimalna szeroko`ć frontu nowowydzielanych dziaJek - zgodnie z § 11 ust. 8; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
b) strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
c) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
d) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

e) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) ustala się dostę” do terenu z ”rzylegJej drogi ”ublicznej lub drogi wewnętrznej, 
b) ustala się wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych okre-

`lone w § 13 ust. 8; 

6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 26. Śla terenów oznaczonych symbolami 19MN/UT, 20MN/UT, 21MN/UT, 22MN/UT, 23MN/UT, 
24MN/UT i 25MN/UT: 

1) ”rzeznaczenie terenów: 
a) podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usJug turystyki z zakresu 

obiektów hotelarskich ty”u hotele do 50-ciu miejsc noclegowych oraz pensjonaty, 

b) uzu”eJniające - zabudowa usJugowa nieuciąwliwa; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

a) dla dachów o ”ochyleniu ”oJaci dachowych ”owywej 25º obowiązuje dostosowanie rodzaju i ko-

lorystyki ”okrycia dla budynków zlokalizowanych na jednej dziaJce budowlanej, 
b) na terenie 25MN/UT dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych zgodnie z § 15 ust. 2, 

c) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dziaJki - 35%, 

b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 55% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych: 

- budynków mieszkalnych, usJug turystyki lub mieszkalno-usJugowych: na terenach 19MN/UT 

i 21MN/UT - 10 m; na terenach 20MN/UT, 22MN/UT, 23MN/UT i 25MN/UT - 12 m; na tere-

nie 24MN/UT - 10 m przy realizacji dachu o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 15º lub 12 m 

przy realizacji dachu o ”ochyleniu ”oJaci dachowych 30º do 50º, 
- budynków garawowych, gos”odarczych lub garawowo-gospodarczych - 5 m, 

d) geometria dachów budynków: 
- na terenach 19MN/UT i 21MN/UT - dachy o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 15º, 
- na terenach 20MN/UT, 22MN/UT, 23MN/UT i 25MN/UT - dachy jedno- lub wielospadowe 

o pochyleniu ”oJaci dachowych od 30º do 50º, 
- na terenie 24MN/UT - dachy o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 15º lub od 30º do 50º, 

e) minimalna wielko`ć nowowydzielanych dziaJek budowlanych - zgodnie z § 11 ust. 7, 

f) minimalna szeroko`ć frontu nowowydzielanych dziaJek - zgodnie z § 11 ust. 8; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
b) strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
c) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
d) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

e) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) ustala się dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych oraz dróg i ”laców wewnętrznych, 
b) ustala się wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych okre-

`lone w § 13 ust. 8; 

6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolami 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN i 31MN: 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) dla dachów o ”ochyleniu ”oJaci dachowych ”owywej 25º obowiązuje dostosowanie rodzaju i ko-

lorystyki ”okrycia dla budynków zlokalizowanych na jednej dziaJce budowlanej, 
b) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dziaJki - 35%, 

b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 55% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych: 

- budynków mieszkalnych: na terenach 26MN, 27MN, 28MN, 29MN i 30 MN - 10 m; na tere-

nie 31MN - 12 m, 

- budynków garawowych, gos”odarczych lub garawowo-gospodarczych - 5 m, 

d) geometria dachów budynków: 
- na terenach 26MN i 27MN - dachy o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 50º, 
- na terenach 28MN, 29MN i 30MN - dachy o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 15º, 
- na terenie 31MN - dachy dwu- lub wielospadowe o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 30º do 50º; 

e) minimalna wielko`ć nowowydzielanych dziaJek budowlanych - zgodnie z § 11 ust. 7, 

f) minimalna szeroko`ć frontu nowowydzielanych dziaJek - zgodnie z § 11 ust. 8; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
b) strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
c) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
d) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

e) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) ustala się dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych oraz dróg i ”laców wewnętrznych, 
b) ustala się wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych okre-

`lone w § 13 ust. 8; 

6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 28. Śla terenów oznaczonych symbolami 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 
40MN, 41MN, 42MN, 43MN, 44MN, 45MN, 46MN i 47MN: 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) forma zabudowy: 

- ustala się objęcie ochroną konserwatorską budynków wskazanych na rysunku ”lanu i wy-

mienionych w wykazie w § 6 ust. 3, dla których obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy 
okre`lone w § 6 ust. 4, 

- dla dachów o ”ochyleniu ”oJaci dachowych ”owywej 25º obowiązuje ”okrycie dachów da-

chówką ceramiczną oraz dostosowanie rodzaju i kolorystyki ”okrycia dla budynków zlokali-
zowanych na jednej dziaJce budowlanej, 

b) na terenach 32MN, 36MN i 37MN do”uszcza się realizacje obiektów tymczasowych zgodnie 

z § 15 ust. 2, 

c) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dziaJki - 35%, 

b) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 55% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych: 

- budynków mieszkalnych: na terenach 34MN, 35MN, 39MN, 40MN i 42MN - 8 m przy reali-

zacji dachu o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 15º lub 10 m przy realizacji dachu o pochyle-

niu ”oJaci dachowych od 30º do 50º; na terenach 32MN, 33MN, 36MN, 37MN, 38MN 

i 41MN - 10 m; na terenach 46MN i 48MN - 10 m przy realizacji dachu o pochyleniu ”oJaci 
dachowych od do 15º lub 12 m przy realizacji dachu o ”ochyleniu ”oJaci dachowych 30º do 
50º; na terenach 43MN, 44MN i 45MN - 12 m, 

- budynków garawowych, gos”odarczych lub garawowo-gospodarczych - 5 m, 

d) geometria dachów: 
- na terenach 32MN, 33MN, 36MN, 37MN, 38MN, 41MN, 43MN, 44MN i 45MN - dachy jedno- 

lub wielospadowe o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 30º do 50º, 
- na terenach 34MN, 35MN, 39MN, 40MN, 42MN, 46MN i 47MN - dachy o ”ochyleniu ”oJaci 

dachowych do 15º lub od 30º do 50º, 
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- obowiązuje zakaz zmiany geometrii dachów istniejących budynków zabytkowych objętych 
ochroną konserwatorską, 

- dla budynków zlokalizowanych w terenach 32MN i 33MN przy ul. Jana III Sobieskiego, 

obowiązuje sytuowanie gJównej kalenicy dachu ”rosto”adle względem frontu dziaJki, 
- dla budynków zlokalizowanych w terenach 37MN, 38MN i 41MN przy ul. Prównej, obowiązu-

je sytuowanie gJównej kalenicy dachu ”rosto”adle względem frontu dziaJki, 
e) minimalna wielko`ć nowowydzielanych dziaJek budowlanych - zgodnie z § 11 ust. 7, 

f) minimalna szeroko`ć frontu nowowydzielanych dziaJek - zgodnie z § 11 ust. 8; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
b) strefy ｭB-6ｬ ”o`redniej ochrony konserwatorskiej - zgodnie z § 6 ust. 2, 

c) strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
d) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
e) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

f) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
5) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) ustala się dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych oraz dróg i ”laców wewnętrznych, 
b) ustala się wskauniki za”ewnienia ilo`ci miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych okre-

`lone w § 13 ust. 8; 

6) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 29. Śla terenu oznaczonego symbolem 48źP ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej - parkowej, o szczególnych walorach kulturowych; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz realizacji nowej zabudowy, 

b) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, z do”uszczeniem ich remontów i przebu-

dowy ”rzy szczególnym ”oszanowaniu istniejącego drzewostanu, 

c) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury, 
d) ustala się ”rzebieg ciągów ”ieszych co najmniej w miejscach oznaczonych na rysunku planu, 

e) obowiązuje utrzymanie istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych; 
f) zakaz grodzenia terenu, 

g) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) obszaru w”isanego do rejestru zabytków zgodnie z zapisami § 6 ust. 1, 

d) dla czę`ci terenu 48źP - strefy ｭK-4ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem pla-

nu oraz zapisami § 5 ust. 4, 

e) dla czę`ci terenu 48źP - strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem 

planu oraz zapisami § 5 ust. 4, 

f) strefy ochronnej ｭAzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
g) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego - zgodnie z rysunkiem planu, 

h) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

i) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, dróg we-

wnętrznych oraz ciągów ”ieszych; 
5) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 30. Śla terenów oznaczonych symbolami 49ZP, 50ZP, 51ZP i 52ZP ustala się 

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urządzonej - parkowej; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz realizacji zabudowy, 

b) na terenie 51źP do”uszcza się realizację obiektów tymczasowych zgodnie z § 15 ust. 3, 

c) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury, 
d) ustala się ”rzebieg ciągów ”ieszych co najmniej w miejscach oznaczonych na rysunku planu, 

e) obowiązuje utrzymanie istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych, 
f) zakaz grodzenia terenów, 
g) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 
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3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) dla terenów 49źP, 50źP i 52ZP - strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z ry-

sunkiem planu oraz zapisami § 5 ust. 4, 

d) dla terenu 51ZP - strefy ｭB-6ｬ ”o`redniej ochrony konserwatorskiej - zgodne z § 6 ust. 2, 

e) stref ochronnych uzdrowiska KoJobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu, 

f) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego - zgodnie z rysunkiem planu, 

g) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

h) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, dróg we-

wnętrznych oraz ciągów ”ieszych; 
5) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 31. Śla terenów oznaczonych symbolami 53ZN, 54ZN, 55ZN i 56źN ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny zieleni naturalnej objętej formami ochrony ”rzyrody; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, 

b) obowiązuje zachowanie naturalnego charakteru terenów, 
c) obowiązuje ochrona ro`linno`ci szuwarowej i murawowej terenu oznaczonego symbolem 54ZN, 

d) obowiązuje utrzymanie istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych, 
e) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenu w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 5, 

d) stref ochronnych uzdrowiska KoJobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu, 

e) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
f) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

g) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - ustala się dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 

ciągów ”ieszo-jezdnych lub terenu ciągu ”ieszego oznaczonego symbolem 36KX/źL; 
5) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 32. Śla terenów oznaczonych symbolami 57ZL, 58ZL, 59ZL i 60źL ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny zieleni le`nej - lasu ochronnego pasa technicznego; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 
a) zakaz zabudowy z wyjątkiem budynków i budowli ochronnych brzegu morskiego, związanych 

z prowadzeniem gospodarki le`nej oraz sJuwących oznakowaniu nawigacyjnemu i geodezyjnemu, 

b) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie z ustaleniami ”lanu urządzenia lasu ”asa technicznego, 
c) zakaz grodzenia terenu, z do”uszczeniem ogrodzeL stawianych wzdJuw ”lawy u podstawy wydm 

oraz na styku z terenami komunikacji pieszej ogrodzeniem z materiaJów naturalnych lub siatki do 
wysoko`ci 2 m, 

d) ustala się ”rzebieg ciągów ”ieszych oraz ciągów ”ieszo-rowerowych w miejscach oznaczonych 

na rysunku planu, 

e) obowiązuje utrzymanie istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych, 
f) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodne z rysunkiem planu i § 5 ust. 4, 

d) strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 5, 

e) stref ochronnych uzdrowiska KoJobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu, 

f) pasa technicznego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
g) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

h) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów: 

a) dostę” do terenu ograniczony, wyJącznie w miejscach wyznaczonych, 
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b) wjazd na ”lawę dla ”ojazdów u”rawnionych, s”ecjalnych i związanych z ochroną brzegów wy-

Jącznie w miejscach wyznaczonych ”rzez Urząd Morski; 
5) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 33. Śla terenów oznaczonych symbolami 61ZL, 62ZL i 63źL ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny zieleni le`nej; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

a) zakaz zabudowy z wyjątkiem budynków i budowli związanych z ”rowadzeniem gos”odarki le`nej 
oraz sJuwących oznakowaniu geodezyjnemu i ochronie zdrowia, 

b) do”uszcza się lokalizację urządzeL sJuwących turystyce i obiektów maJej architektury, 
c) dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 63źL: 

- obowiązuje rozbiórka istniejącej zabudowy znajdującej się w zJym stanie technicznym, 
- do”uszcza się ada”tację budynków na cele związane z ”rowadzeniem gos”odarki le`nej, 

w tym edukacją ekologiczną, 
d) ustala się maksymalną wysoko`ć zabudowy - 12 m, 

e) ustala się ”rzebieg ciągów ”ieszych oraz ciągów ”ieszo-rowerowych co najmniej w miejscach 

oznaczonych na rysunku planu, 

f) obowiązuje utrzymanie istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych, 
g) zakaz grodzenia terenu, z do”uszczeniem ogrodzeL na styku z terenami komunikacji pieszej ogro-

dzeniem z materiaJów naturalnych lub siatki do wysoko`ci 2 m, 

h) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodne z rysunkiem planu i § 5 ust. 4, 

d) strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 5, 

e) stref ochronnych uzdrowiska KoJobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu, 

f) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
g) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

h) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów - dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, dróg we-

wnętrznych oraz ciągów ”ieszych; 
5) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 34. Dla terenu oznaczonego symbolem 64ZL ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni le`nej - ”ark le`ny; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, 

b) do”uszcza się lokalizację urządzeL sJuwących turystyce i obiektów maJej architektury, 
c) ustala się ”rzebieg ciągów ”ieszych i `ciewki ”ieszo-rowerowej co najmniej w miejscach oznaczo-

nych na rysunku planu, 

d) utrzymanie istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych, 
e) zakaz grodzenia terenu, 

f) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodne z rysunkiem planu i § 5 ust. 4, 

d) strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 5, 

e) strefy ochronnej ｭAzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
f) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
g) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

h) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - dostę” do terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych i dróg we-

wnętrznych; 
5) zasady obsJugi terenów w infrastrukturę techniczną - zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 65Pv ustala się 

1) przeznaczenie terenu - teren ”lawy i wydm pasa technicznego przeznaczony do utrzymania brzegu 

morskiego w stanie zgodnym z wymogami bez”ieczeLstwa i ochrony `rodowiska; 
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2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zachowanie naturalnego charakteru ”lawy z dopuszczeniem lokalizacji budowli hydro-

technicznych i urządzeL związanych z nawigacją oraz wykonywania ”rac związanych z ochroną 
”asa nadbrzewnego, 

b) obowiązuje zachowanie naturalnego charakteru ”lawy z dopuszczeniem lokalizacji budowli hydro-

technicznych i urządzeL związanych z nawigacją oraz wykonywania ”rac związanych z ochroną 
”asa nadbrzewnego, 
- stref lokalizacji tymczasowych obiektów ”lawowych rekreacyjnych i gastronomicznych, usy-

tuowanych w odlegJo`ci co najmniej 5 m od podstawy wydmy - zgodnie z § 15 ust. 1; 

w strefach dopuszcza się lokalizację: ”omieszczeL na s”rzęt ratowniczy, ”omocniczy i osobi-

sty, wy”owyczalni s”rzętu, urządzeL sanitarnych, ”rzeno`nych ”rzebieralni i toalet oraz in-

nych elementów związanych z obsJugą ”lawy, 
- do”uszcza się realizację wiew obserwacyjno-ratowniczych oraz obiektów i urządzeL maJej ar-

chitektury na caJej dJugo`ci ”lawy, 
c) obowiązuje ochrona zieleni na wydmach, 
d) obowiązuje zachowanie ogólnej dostę”no`ci terenu oraz ”rzej`cia wzdJuw ”lawy, 
e) obowiązuje zakaz grodzenia terenu, z dopuszczeniem ogrodzeL stawianych wzdJuw ”lawy u pod-

stawy wydm oraz na styku z terenami komunikacji pieszej ogrodzeniem z materiaJów naturalnych 
lub siatki do wysoko`ci 2 m, 

f) obowiązuje zakaz grodzenia terenu, z do”uszczeniem ogrodzeL wydm na styku z terenami komu-

nikacji pieszej ogrodzeniem z materiaJów naturalnych lub siatki do wysoko`ci 2 m, 

g) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu, 
h) zasady lokalizowania no`ników reklam, szyldów i sJu”ów ogJoszeniowych okre`lone w § 4 ust. 6; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, 
b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 5 ust. 5, 

d) strefy ochronnej ｭAzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
e) pasa technicznego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
f) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

g) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala się dostę” do terenu ”lawy z w miejscach wyznaczonych na rysunku planu, 

b) obowiązuje realizacja urządzonych zej`ć na ”lawę, w tym dostosowanego do ”otrzeb osób nie”eJ-
nosprawnych w miejscach oznaczonych na rysunku planu, 

c) wjazd samochodów na ”lawę dla ”ojazdów u”rawnionych, s”ecjalnych i związanych z ochroną 
brzegu morskiego wyJącznie w miejscach wyznaczonych ”rzez Urząd Morski; 

5) zasady obsJugi terenu w infrastrukturę techniczną - obowiązuje obsJuga infrastrukturą techniczną z sieci 

zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 23KX, 24KX, 31KX/ZL, 32KX/ZL, 33KX/ZL 

i 35KX/ZL zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10. 

§ 36. Śla terenów oznaczonych symbolami 66E, 67E, 68E, 69E, 70E i 71ś ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów: 
a) ”rzeznaczenie terenów - tereny wolnostojących obiektów i urządzeL elektroenergetycznych - sta-

cji transformatorowych 15/0,4kV, 

b) do”uszcza się realizację ”rzeznaczenia zamiennego: 
- dla terenu 69E - teren ”lacu wewnętrznego, 
- dla terenu 71E - teren zieleni naturalnej objętej formami ochrony ”rzyrody; 

c) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeL niezwiązanych z funkcją terenów; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych - 3 m, 

b) zakaz umieszczania no`ników reklam, 
c) w przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego: 

- dla terenu 69E - obowiązują zasady zagos”odarowania okre`lone w § 37 - ustalenia dla pla-

ców wewnętrznych, 
- dla terenu 71E - obowiązują zasady zagos”odarowania okre`lone w § 30 ust. 2 i 3; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego - zgodnie z rysunkiem 

planu, 
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b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) strefy ｭB-6ｬ ”o`redniej ochrony konserwatorskiej - zgodnie z rysunkiem planu i § 6 ust. 2, 

d) strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodne z rysunkiem planu i § 5 ust. 4, 

e) strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 5, 

f) stref ochronnych uzdrowiska KoJobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu, 

g) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
h) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

i) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów - ustala się dojazd do terenów z ”rzylegJych dróg ”ublicz-

nych, dróg i ”laców wewnętrznych lub ”o”rzez ustanowienie od”owiedniej sJuwebno`ci drogowej. 

§ 37. Dla terenu oznaczonego symbolem 72G ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu - teren infrastruktury gazowniczej, 

b) przeznaczenie zamienne - teren usJug o`wiaty; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 3 m, 

b) zakaz umieszczania no`ników reklam, 
c) w przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego - obowiązują zasady zagos”odarowania i zabu-

dowy okre`lone w § 17 ust. 2 i 3; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenu w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
c) strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodne z § 5 ust. 4, 

d) strefy ochronnej ｭAzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
e) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
f) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

g) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - ustala się dojazd do terenu infrastruktury gazowniczej poprzez 

ustanowienie sJuwebno`ci ”rzejazdu i ”rzej`cia na terenie 1UO. 

§ 38. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KD-ź ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej - fragment ulicy klasy zbiorczej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zgodna z rysunkiem planu, 

b) ulica jednojezdniowa lub dwujezdniowa dwukierunkowa z obustronnymi chodnikami, `ciewkami 
rowerowymi oraz wydzielonymi miejscami parkingowymi, 

c) zalecane ty”y skrzywowaL: skanalizowane lub zwykJe, 
d) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarządcy drogi; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenu w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorski, 
c) strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
d) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
e) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

f) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 39. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KD-L ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej - fragment ulicy klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zgodna z rysunkiem planu, 

b) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa z obustronnymi chodnikami, `ciewkami rowerowymi oraz 
wydzielonymi miejscami parkingowymi, 

c) zalecane ty”y skrzywowaL: skanalizowane lub zwykJe, 
d) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarządcy drogi; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenu w granicach: 

a) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorski, 
b) strefy ｭB-6ｬ ”o`redniej ochrony konserwatorskiej - zgodnie z rysunkiem planu i § 6 ust. 2, 
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c) strefy ochronnej ｭBzｬ uzdrowiska KoJobrzeg, 
d) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
e) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

f) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 40. Śla terenów oznaczonych symbolami 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 

10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D i 18KD-Ś ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny dróg ”ublicznych - ulice klasy dojazdowej; 

2) zasady zagospodarowania terenów: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zgodna z rysunkiem planu, 

b) ulice jednojezdniowe dwu-kierunkowe z obustronnymi chodnikami, oraz wydzielonymi miejscami 

parkingowymi, 

c) dla ulicy oznaczonej symbolem 8KD-Ś do”uszcza się realizację chodnika na terenie zieleni parko-

wej oznaczonego symbolem 49ZP, 

d) ustala się ”rzebieg `ciewek rowerowych na terenach 3KŚ-D, 8KD-D i 13KD-D, 

e) ustala się lokalizację miejsc ”arkingowych ogólnodostę”nych dla obsJugi turystów na terenach: 
7KD-D, 8KD-D, 11KD-D, 12KD-D i 13KD-D, 

f) na terenie 4KD-Ś do”uszcza się lokalizowanie zatok ”rzystankowych dla autobusów, 
g) obowiązuje zachowanie oraz realizacja sz”aleru drzew wzdJuw ulicy oznaczonej symbolem 3KŚ-D, 

h) do”uszcza się lokalizację tymczasowych obiektów handlu sezonowego na terenie 3 KD-D zgodnie 

z § 15 ust. 3, 

i) zalecane ty”y skrzywowaL: skanalizowane lub zwykJe, 
j) lokalizacja nowych zjazdów na (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 sier”nia 2011 r., znak: 

NK-4.K.4131.187.2011.K Wojewoda Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 40 pkt 2 lit. j 

uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭwarunkach zarządcy drogiｬ); 
3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorski, 
c) strefy ｭB-6ｬ ”o`redniej ochrony konserwatorskiej - zgodnie z rysunkiem planu i § 6 ust. 2, 

d) strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4, 

e) strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 5, 

f) stref ochronnych uzdrowiska KoJobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu, 

g) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
h) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

i) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 41. Śla terenów oznaczonych symbolami 19KD-X, 20KD-X, 21KD-X oraz 22KD-X/źL ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów: 
a) oznaczonych symbolami 19KD-X, 20KD-X i 21KD-X - tereny ”ublicznych ciągów ”ieszo-jezdnych, 

b) oznaczonego symbolem 22KD-X/ZL - teren ”ublicznego ciągu ”ieszo-jezdnego na terenie zieleni 

le`nej; 
2) zasady zagos”odarowania terenów: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zgodna z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się ”rzekrój jedno-”rzestrzenny, bez wyodrębnionej jezdni i chodników, 
c) ustala się ”rzebieg `ciewek rowerowych na terenach 20KŚ-X i 21KD-X, 

d) ustala się lokalizację miejsc ”arkingowych ogólno-dostę”nych dla obsJugi turystów na terenach 
20KD-X i 21KD-X, 

e) do”uszcza się lokalizację tymczasowych obiektów handlu sezonowego na terenie 21KŚ-X zgod-

nie z § 15 ust. 3, 

f) zalecane ty”y skrzywowaL - zwykJe, 
g) lokalizacja nowych zjazdów (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 sierpnia 2011 r., znak:  

NK-4.K.4131.187.2011.K Wojewoda źachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 41 pkt 2 lit. g 

uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭna warunkach zarządcy drogiｬ); 
3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorski, 
c) strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4, 
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d) strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 5, 

e) stref ochronnych uzdrowiska KoJobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu, 

f) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
g) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

h) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 42. Śla terenów oznaczonych symbolami 23KX, 24KX, 25KX, 26KX, 27KX, 28KX, 29KX, 30KX 
oraz 31KX/ZL, 32KX/ZL, 33KX/ZL, 34KX/ZL, 35KX/ZL, 36KX/ZL i 37KX/źL ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów: 
a) oznaczonych symbolami 23KX, 24KX, 25KX,26KX, 27KX, 28KX, 29KX i 30KX - tereny publicz-

nych ciągów ”ieszych, 
b) oznaczonych symbolami 31KX/ZL, 32KX/ZL, 33KX/ZL i 34KX/ZL - tereny publicznych ciągów 

”ieszych na terenach lasów ochronnych ”asa technicznego, 
c) oznaczonych symbolami 35KX/ZL, 36KX/ZL i 37KX/ZL - tereny ”ublicznych ciągów ”ieszych na 

terenach zieleni le`nej; 
2) zasady zagos”odarowania terenów: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zgodna z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury, 
c) szczegóJowe rozwiązanie geometrii oraz ”owiązaL z terenami komunikacji nalewy o”racować 

w projektach budowlanych inwestycji, 

d) ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej na terenie 36KX/źL, 
e) dla terenów 23KX, 24KX, 31KX/źL, 32KX/źL, 33KX/źL, 34KX/źL, 35KX/źL i 37KX/ZL obowią-

zuje realizacja urządzonych zej`ć na ”lawę, w tym dostosowanych do ”otrzeb osób nie”eJno-

sprawnych, 

f) dla terenów 23KX, 24KX, 31KX/ZL, 32KX/ZL, 33KX/ZL, 34KX/ZL, 35KX/ZL i 37KX/ZL dopusz-

cza się realizację zjazdów technologicznych na ”lawę oraz ”rzejazdu na ”lawę ”ojazdów u”rawnio-

nych, specjalnych i związanych z ochroną brzegu morskiego, 
g) zakaz umieszczania no`ników reklamowych. 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorski, 
c) strefy ｭB-6ｬ ”o`redniej ochrony konserwatorskiej - zgodnie z rysunkiem planu i § 6 ust. 2, 

d) stref ｭK-4ｬ i ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu oraz zapisami 

§ 5 ust. 4, 

e) strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 5, 

f) stref ochronnych uzdrowiska KoJobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu, 

g) pasa technicznego i pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego - zgodnie z rysunkiem planu, 

h) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

i) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 43. Śla terenów oznaczonych symbolami 38KŚW, 39KŚW, 40KŚW, 41KŚW, 42KŚW, 43KŚW, 
44KDW,45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW i 50KDW oraz 51KDWP, 52KDWP, 53KDWP 

i 54KŚWP ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów: 
a) oznaczonych symbolami 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 

46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW i 50KDW - tereny dróg wewnętrznych, 
b) oznaczonych symbolami 51KDWP, 52KDWP, 53KDWP i 54KDWP - tereny ”laców wewnętrznych; 

2) zasady zagos”odarowania terenów: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zgodna z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się ”rzekrój jedno”rzestrzenny, bez wyodrębnionej jezdni i chodników, 
c) zalecane ty”y skrzywowaL - zwykJe; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów wynikające z ”oJowenia terenów w granicach: 

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeskiego Pasa Nadmorskiego - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

b) obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorski, 
c) strefy ｭB-6ｬ ”o`redniej ochrony konserwatorskiej - zgodnie z rysunkiem planu i § 6 ust. 2, 

d) strefy ｭK-12ｬ ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4, 

e) stref ochronnych uzdrowiska KoJobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu, 
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f) pasa ochronnego w strefie ”asa nadbrzewnego, 
g) obszaru górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ oraz terenu górniczego wód leczniczych i borowin, 

h) obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 
ŚZIAI IV 

PRZśPISY PRZśJ_CIOWś I KOKCOWś 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ”rzej`ciowe i koLcowe 

§ 44. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoJobrzeg. 

§ 45. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Ryszard Szufel 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VIII/105/11 

Rady Miasta KoJobrzeg 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VIII/105/11 

Rady Miasta KoJobrzeg 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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, z ”óun. zm.), Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z ”óun. zm.) Rada Miasta KoJobrzeg okre`la 
nastę”ujący s”osób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresy infrastruktury technicznej, które 
zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

z ”óun. zm.) nalewą do zadaL wJasnych gminy i sJuwą zas”akajaniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaLców: 

1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na ”odstawie ”lanu stanowią: 
a) sieci i urządzenia energetyczne, wodociągowe i zaopatrzenia w wodę, gazowe, kanalizacyjne - 

modernizacja istniejących oraz budowa nowo”rojektowanych sieci i urządzeL, 
b) budowa i ”rzebudowa dróg ”ublicznych w liniach rozgraniczających terenów ”rzeznaczonych ”od 

inwestycje drogowe. 

2) S”osób realizacji inwestycji: 
a) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie zgodnie 

z zaJoweniami okre`lonymi w nastę”ujących dokumentach: 
- Studium UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego miasta KoJobrzegｬ, 

”rzyjęte uchwaJą Nr XLV/470/01 Rady Miejskiej w KoJobrzegu z dnia 4 grudnia 2001 r.; 

- Budwet Gminy Miasta KoJobrzeg; 
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto KoJobrzeg na lata 2011 - 2030; 

- innych dokumentach, programach, planach inwestycyjnych i strategiach. 

b) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rzepisami prawa i normami 

w tym zakresie, w tym m.in. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z ”óun. zm.), Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-

ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z ”óun. zm.), Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z ”óun. zm.) i Prawem ochrony `rodo-

wiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z ”óun. zm.). Inwestycje w zakresie dostarczania paliw 

gazowych, energii elektrycznej realizowane będą w s”osób okre`lony w ustawie z dnia 10 kwiet-

nia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z ”óun. zm.). Inwestycje 

w zakresie zaopatrzenia w wodę i od”rowadzenia `cieków realizowane będą zgodnie z ustawą 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cie-

ków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z ”óun. zm.). 
c) s”osób realizacji inwestycji wynikaJ będzie z wykorzystania mowliwych do zastosowania rozwią-

zaL techniczno-technologicznych, w s”osób gwarantujący dobrą jako`ć wykonania. Śo”uszcza 
się eta”ową realizację inwestycji. 

3) Zasady finansowania: finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, związanych z za-

opatrzeniem terenu objętego ”lanem w ”aliwa gazowe, energię elektryczną będzie realizowane ze 
`rodków finansowych ”oszczególnych ”rzedsiębiorstw ”osiadających wymaganą koncesję, z dopusz-

czeniem ”orozumieL finansowych zawartych z innymi podmiotami. Inwestycje z zakresu budowy sie-

ci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na ”odstawie art. 15 Ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 123, poz. 858, tekst jednolity), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, z do-

puszczeniem ”orozumieL finansowych zawartych z innymi podmiotami. Inwestycje z zakresu budowy 

lub ”rzebudowy dróg ”ublicznych, odszkodowaL za ”rzejęcie gruntów ”od drogi będą finansowane ze 
`rodków budwetu miasta. 

1952
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UCHWAIA NR VII/61/2011 

 RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu okre`lającego wysoko`ć oraz szczegóJowe warunki 
”rzyznawania nauczycielom dodatków: za wysJugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

i za warunki ”racy, s”osób obliczania wynagrodzenia za godziny ”onadwymiarowe 

i godziny doraunych zastę”stw oraz wysoko`ć i warunki wy”Jacania niektórych innych 
skJadników wynagrodzenia, a takwe szczegóJowe zasady ”rzyznawania i wy”Jacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkoJach i ”lacówkach 

”rowadzonych ”rzez Powiat KamieLskiŁ 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 

Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, 

poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, 

Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706), Rada Powiatu w Kamieniu 

Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się w drodze Regulaminu wysoko`ci stawek dodatków: za wysJugę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki ”racy, szczegóJowe warunki ”rzyznawania tych dodatków, s”osób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraunych zastę”stw, wysoko`ć i warunki wy”Ja-

cania niektórych innych skJadników wynagrodzenia, a takwe szczegóJowe zasady przyznawania i wy”Ja-

cania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkoJach i ”lacówkach o`wiatowych jak 
równiew nauczycieli zatrudnionych w domach dziecka ”rowadzonych ”rzez Powiat KamieLski. 

Wynagrodzenie zasadnicze 

§ 2. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli okre`la się zgodnie z roz”orządzeniem Ministra śduka-

cji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w s”rawie wysoko`ci minimalnych stawek wynagrodzenia za-

sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków ”rzyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

oraz wynagradzania za ”racę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z ”óun. zm.), bądu aktem 
”rawnym, który zastą”i ”owywsze roz”orządzenie. 

2. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych ”rzy”adkach, uwzględniając ”lan finansowy szko-

Jy/”lacówki, dyrektor mowe w porozumieniu z organem ”rowadzącym ”rzyznać minimalną stawkę wyna-

grodzenia zasadniczego nauczyciela wywszą od ustalonej w zaJączniku do roz”orządzenia wymienionego 

w ust. 1. 

Śodatek za wysJugę lat 

§ 3. 1. Nauczycielom ”rzysJuguje dodatek za wysJugę lat w wysoko`ci 1% wynagrodzenia zasadni-

czego za kawdy rok ”racy, wy”Jacany w okresach miesięcznych, ”oczynając od czwartego roku ”racy, 
z tym we dodatek ten nie mowe ”rzekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Okresy ”racy u”rawniające do dodatku za wysJugę lat oraz s”osób ich zaliczania okre`la roz”orzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w s”rawie wysoko`ci minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków ”rzyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagradzania za ”racę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z ”óun. zm.). 

3. Śodatek za wysJugę lat ”rzysJuguje: 

1) ”ocząwszy od ”ierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę”ującego ”o miesiącu, w którym na-

uczyciel nabyJ ”rawo do dodatku lub wywszej stawki dodatku, jeweli nabycie ”rawa nastą”iJo w ciągu 
miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeweli nabycie ”rawa do dodatku lub wywszej stawki nastą”iJo od ”ierwszego dnia 
miesiąca. 

4. Śodatek za wysJugę lat ”rzysJuguje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chy-

ba we ”rze”is szczególny stanowi inaczej. Śodatek ten ”rzysJuguje równiew za dni nieobecno`ci w pracy 

z ”owodu niezdolno`ci do ”racy wskutek choroby bądu konieczno`ci osobistego s”rawowania o”ieki nad 

dzieckiem lub chorym czJonkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiJek 

z ubez”ieczenia s”oJecznego. 

5. Śodatek za wysJugę lat wy”Jaca się z góry, w terminie wy”Jaty wynagrodzenia zasadniczego. 


