
Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 126 ｦ 16835 ｦ Poz. 2287,2288 

 

2287 
2287 

UCHWAIA NR XI/67/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE 

 z dnia 29 wrze`nia 2011 r. 

zmieniająca uchwaJę w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska miejskiego w Golczewie. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ1) Rada Miejska 

w Golczewie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/253/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie 

ustanowienia regulaminu targowiska miejskiego w Golczewie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. 

Nr 5, poz. 61) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2Ł Biuro źarządcy mie`ci się ”rzy ul. Krótkiej 4 w Golczewie.ｬ 

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

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Lech Ferdynus 

                                            
1 źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. 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, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777. 
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UCHWAIA NR XV/123/11 

 RADY MIEJSKIEJ W MIĘŚźYźŚROJACH 

 z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 

w s”rawie zmiany ”lanu ”od nazwą: ｭźmiana miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Międzyzdroje oraz ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Centrum 

w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cy”riana Kamila Norwida, Kolejowej, źwycięstwaｬ. 

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

przestrzennym i w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 

poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVII/267/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 1 lipca 2008 r. 

w sprawie zmiany ｭMiejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Międzyzdrojeｬ 
oraz ｭPlanu zagospodarowania przestrzennego ｭCentrumｬ w Międzyzdrojachｬ w rejonie ulic: Cypriana 

Kamila Norwida, Kolejowej, źwycięstwa - uchwalonego uchwaJą Nr XI/99/99 z dnia 23 lipca 1999 r. (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 35, poz. 605), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta i gminy Międzyzdroje, ”rzy-

jętego uchwaJą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 r., uchwala się 
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zmianę ”lanu ”od nazwą: ｭźmiana miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania przestrzennego miasta 

Międzyzdroje oraz ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: 

Cy”riana Kamila Norwida, Kolejowej, źwycięstwaｬ. 

2Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu jest korekta ”rzeznaczenia i sposobu zagospodarowania tere-

nów w obszarach ”lanistycznych objętych ”lanemŁ 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1:500; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Międzyzdroje; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania. 

§ 2. 1. Ustalenia zmiany ”lanu skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale 1; 

2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2; 

3) ustaleL szczegóJowych, zawartych w rozdziale 3; 

4) ustaleL koLcowych, zawartych w rozdziale 4. 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

§ 3. 1. Zmiana planu reguluje: 

1) ustalenia kategorii i ”rzeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu 
lub sposobie zagospodarowania; 

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

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 
4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
6) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
7) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu; 
8) warunki ”odziaJu nieruchomo`ci objętych zmianą ”lanu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

10) zasady i warunki tymczasowego uwytkowania terenówŁ 

2Ł Ilekroć w uchwale wystę”uje termin: 

1) linie rozgraniczające tereny elementarne - nalewy ”rzez to rozumieć linie rozdzielające tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania ustalonych w planie - stanowią one obowią-
zujące linie ”odziaJów geodezyjnych; 

2) kategoria przeznaczenia terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia dominujących funkcji oraz zasad 

i standardów zagospodarowania terenu; 

3) front budynku - nalewy ”rzez to rozumieć elewacje budynku, w ”ierwszej linii zabudowy, bez”o`red-

nio ”rzylegJej do terenów dróg ”ublicznych; 
4) obowiązujące linie zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, zgodnie z którą nalewy lokalizować za-

budowę; wycofanie zabudowy w gJąb dziaJki jest do”uszczalne jedynie dla 40% dJugo`ci elewacji 
frontowej budynku; wysunięcie zabudowy ”rzed linię zabudowy jest niedo”uszczalne, o ile zapisy 

szczegóJowe zmiany ”lanu nie stanowią inaczej; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą realizacja wszelkich 

obiektów budowlanych jest niedo”uszczalna; wysunięcie zabudowy ”rzed linię zabudowy jest niedo-

puszczalne, o ile za”isy szczegóJowe zmiany ”lanu nie stanowią inaczej; 

6) ”rzestrzeL ”ubliczna - nalewy ”rzez to rozumieć ogólnodostę”ne tereny komunikacji ”ublicznej i tereny 

zieleni urządzonej; 
7) tereny zieleni urządzonej - nalewy ”rzez to rozumieć ”ublicznie dostę”ne tereny biologicznie czynne, 

z zielenią niską, trawnikową i wysoką ”oddaną ”ielęgnacji, 
8) uwyte w ustaleniach ”lanu sformuJowania: ｭwysoko`ć budynkuｬ, ｭteren biologicznie czynnyｬ, ｭpo-

ziom terenuｬ, ｭkondygnacjiｬ, ｭkondygnacji nadziemnejｬ, ｭkondygnacji podziemnejｬ, ｭbudynek za-

mieszkania zbiorowegoｬ, ｭbudynek uwyteczno`ci ”ublicznejｬ, ｭlokal uwytkowyｬ, ｭlokal mieszkalnyｬ, 
ｭbudynek mieszkalnyｬ, ｭzabudowie `ródmiejskiejｬ - nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

9) dachy strome - nalewy ”rzez to rozumieć dachy o nachyleniu od 12,0 stopni; 
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10) dachy ”Jaskie - nalewy ”rzez to rozumieć dachy o nachyleniu do 12,0 stopni. 

11) gJówna kalenica budynku - nalewy ”rzez to rozumieć kalenicę, która Jączy ze sobą gJówne ”oJacie 
dachowe budynku lub jest najwywej umieszczonaŁ 

3Ł Przebieg linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, okre-

`la się ”o”rzez odczyt osi linii z rysunku planu. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Ustalenia dotyczące kategorii ”rzeznaczenia terenów: 

1. Na obszarze planu o Jącznej ”owierzchni 5,72 ha wyznacza się, oznaczone na rysunku ”lanu - za-

Jączniku nr 1 - symbolami: 

1) 1÷14MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, o Jącznej ”owŁ 2,27 ha; 

2) 15÷21U - tereny zabudowy usJugowej, o ”owŁ Jącznej 0,46 ha; 

3) 22÷25źP - tereny zieleni urządzonej, o Jącznej ”owŁ 0,62 ha; 

4) 26E - teren infrastruktury technicznej związanej z elektroenergetyką, o pow. 0.01 ha; 

5) 01KDG - fragment drogi wojewódzkiej, klasy gJównej, o pow. 1,33 ha; 

6) 02KDZ, 06KDZ - fragment dróg ”ublicznych, klasy zbiorczej, o Jącznej ”ow. 0,56 ha; 

7) 04KDL, 05KDL, 07KDL, 08KDL - drogi gminne, klasy lokalnej, o Jącznej ”owŁ 0,41 ha; 

8) 03KDD - fragment drogi publicznej pieszo-jezdnej, klasy dojazdowej, o pow. 0,06 ha. 

2Ł Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej sJuwą ”rzede wszystkim modernizacji, przebudowie, 

rozbudowie i budowie budynków mieszkalnych z zastrzeweniem ograniczeL wynikających z ustaleL szcze-

góJowych zmiany ”lanu i ”rze”isów odrębnych; na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
do”uszcza się lokalizowanie wbudowanych w budynki lokali uwytkowych dla usJug: turystycznych, ga-

stronomicznych, handlu detalicznego, usJug biurowych, usJug o`wiaty, biblioteki i czytelnie oraz lokalizo-

wanie budynków mieszkalnych, gos”odarczych i garawy; do”uszcza się zabudowę mieszkalną jednoro-

dzinną jako zabudowę uzu”eJniającą; budynki zlokalizowane bez”o`rednio ”rzy ”rzestrzeniach ”ublicznych 

z nakazem wbudowania usJug ”rzynajmniej w parterach. 

3Ł Tereny zabudowy usJugowej sJuwą ”rzede wszystkim modernizacji, ”rzebudowie, rozbudowie 

i budowie budynków usJugowych, z zastrzeweniem ograniczeL wynikających z ustaleL szczegóJowych 
zmiany planu i ”rze”isów odrębnych; na terenach zabudowy usJugowej: 

1) do”uszcza się lokalizowanie: budynków uwyteczno`ci ”ublicznej, budynków zamieszkania zbiorowe-

go, budynków gos”odarczych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi i z zastrzeweniem ograniczeL wynika-

jących z ustaleL szczegóJowych i ”rze”isów odrębnych; 
2) lokalizowanie innych rodzajów budynków ”oza wymienionymi w pkt 1) jest nie dopuszczalne; 

3) nie dopuszcza się wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych, za wyjątkiem jednego mieszkania 
dla wJa`ciciela budynkuŁ 

4Ł Tereny zieleni urządzonej sJuwą ”rzede wszystkim lokalizacji terenów biologicznie czynnych, budo-

wie nawierzchni pieszych i rowerowych, budowie maJej architektury i infrastruktury podziemnej. 

5Ł Tereny infrastruktury technicznej związane z elektroenergetyką sJuwą ”rzede wszystkim lokalizacji 
obiektów elektroenergetyki; obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleL szczegóJowych zmiany ”lanu 

i przepisów odrębnych oraz mowliwo`ci lokalizacji innej infrastruktury ”odziemnej, ”od warunkiem nie 
ograniczania mowliwo`ci budowy infrastruktury technicznej związanej z elektroenergetykąŁ 

6Ł Tereny komunikacji drogowej (KŚG, KŚź, KŚL, KŚŚ) sJuwą ”rzede wszystkim lokalizacji dróg, ulic, 
urządzeL i obiektów związanych z obsJugą ruchu, z zastrzeweniem ograniczeL wynikających z ustaleL 
szczegóJowych i ”rze”isów odrębnych; na terenach komunikacji drogowej: 

1) lokalizowanie obiektów, urządzeL i elementów urządzenia ”rzestrzeni publicznych jest dopuszczalne 

”od warunkiem nie ”owodowania ograniczenia lub zagroweL dla ruchu ulicznego; 
2) ”rzy ”rzej`ciach dla ”ieszych i ”rzejazdach rowerowych ustala się wymóg wykonania obniwenia kra-

węwników jezdni; 
3) w liniach rozgraniczających tereny komunikacji do”uszcza się lokalizowanie infrastruktury ”odziemnejŁ 

§ 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) obsJugę komunikacyjną terenu objętego ”lanem z drogi ”ublicznej, wojewódzkiej, klasy gJównej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDG - fragmenty ciągu ulic Nie”odlegJo`ci i źwycięstwa; 
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dróg ”ublicznych, będących wJasno`cią Skarbu PaLstwa, klasy zbiorczej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 02KDZ (fragment ulicy Gryfa Pomorskiego) i 06KDZ (fragment ulicy Kolejowej); 

dróg ”ublicznych gminnych, klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem: 04KŚL (ulica KŁ 
CŁ Norwida), 05KŚL (fragment ulicy Le`nej), 07KŚL (fragment ulicy Marii Śąbrowskiej); oraz drogi 

publicznej gminnej klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03KDD (fragment ulicy 

_wiatowida); a takwe z zewnętrznych dróg ”ublicznych gminnych, klasy dojazdowej 08KŚL (fragment 
ulicy Józefa Gintera) i ulicy Góra Filaretów; 

2) zas”okojenie ”otrzeb ”arkingowych dla samochodów osobowych ”o”rzez ich realizację w ramach: 

a) ”oszczególnych dziaJek budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci co najmniej: jed-

no miejsce postojowe na dwie jednostki mieszkaniowe (mieszkania lub pokoje hotelowe), 1 miej-

sce ”ostojowe na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni usJugowej, 1 miejsce ”ostojowe na kawde 
5 miejsc pracy, 

b) parkowania w ramach miejsc postojowych w liniach rozgraniczających tereny komunikacji, 
c) parkowanie na parkingach wielostanowiskowych na terenie miasta; 

3) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci za”ewnienia wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych wyJącznie na tere-

nie dziaJek budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - do”uszcza się za”ewnienie miejsc ”osto-

jowych ”oza terenem dziaJek budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę, jednak z zastrzeweniem 
punktu 4); 

4) wymagane minimalne ilo`ci miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek budowlanych, ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę, nalewy za”ewnić zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 

5) budowa, rozbudowa, przebudowa - bez za”ewnienia wymaganej zmianą ”lanu ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych - jest niedopuszczalna; 

6) ustala się sJuwebno`ci ”rzej`cia i ”rzejazdu nieruchomo`ci zabudowanych, zgodnie z ustaleniami szcze-

góJowymi zmiany planu. 

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej miasta; do”uszcza się rozbudowę i moderni-

zację istniejących wodociągów ulicznych, niezalewnie od ustaleL szczegóJowych ”lanu, ”od warun-

kiem nie naruszenia ”rze”isów odrębnych; niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, nalewy 
”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw wody ”itnej ze uródeJ zastę”czych dla ludno`ci i wyzna-

czonych zakJadów ”rzemysJu s”owywczego oraz wody do likwidacji skaweL, a takwe do celów ”rzeciw-

”owarowych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - w systemie grawitacyjnym do istniejącej kanalizacji; do”uszcza 

się rozbudowę i modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej, niezalewnie od ustaleL szczegóJowych 
planu, pod warunkiem nie naruszenia ”rze”isów odrębnych; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych z dróg i powierzchni utwardzonych - do istniejącej kanalizacji desz-

czowej; do”uszcza się modernizację i rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, ”od 
warunkiem nie naruszania ”rze”isów odrębnych; 

4) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów staJych - w systemie miejskim, ”o wstę”nej segregacji wywóz 
na skJadowisko od”adów; 

5) zaopatrzenie w cie”Jo - ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego bez wprowadzania ograni-

czeL dotyczących rodzaju ”aliwa; do”uszcza się rozbudowę i modernizację istniejących sieci cie”Jow-

niczych na terenie ”lanu, niezalewnie od ustaleL szczegóJowych ”lanu, ”od warunkiem nie naruszania 
”rze”isów odrębnych; zaleca się stosowanie ”aliw ekologicznych - ciekJych, gazowych, energii elek-

trycznej lub sJonecznej; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, poprzez 

istniejące i projektowane (z wydzielonymi dziaJkami gruntu) stacje transformatorowe, (w tym ozna-

czoną na rysunku zmiany ”lanu symbolem 26ś); do”uszcza się mowliwo`ć modernizacji i budowy 

”odziemnych sieci energii elektrycznej, niezalewnie od ustaleL szczegóJowych ”lanu, ”od warunkiem 
nie naruszania ”rze”isów odrębnych; 

7) zaopatrzenie w gaz - z istniejącej sieci gazowniczej `redniego ci`nienia, za ”o`rednictwem redukto-

rów indywidualnych i gru”owych; do”uszcza się mowliwo`ć modernizacji i budowy podziemnych sieci 

gazowych, niezalewnie od ustaleL szczegóJowych ”lanu, ”od warunkiem nie naruszania ”rze”isów od-

rębnych; 
8) zaopatrzenie telekomunikacyjne i teletechniczne - z istniejącej ulicznej sieci teletechnicznej; do”uszcza 

się modernizację i rozbudowę sieci teletechnicznej (w tym `wiatJowodowej), niezalewnie od ustaleL 
szczegóJowych ”lanu, ”od warunkiem nienaruszania ”rze”isów odrębnych; 

9) ustala się zakaz budowy na”owietrznych sieci infrastruktury: teletechnicznej, energii elektrycznej, 
gazowej, cie”Jowniczej, sanitarnejŁ 
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§ 6. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego i zagospodarowania terenu: 

1Ł Tereny objęte zmianą ”lanu - są terenami zabudowy `ródmiejskiej, w rozumieniu ”rze”isów odrębnychŁ 

2Ł Wielko`ci dziaJek geodezyjnych - zgodnie z ”odziaJem geodezyjnym istniejącymŁ 

3. Zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy - zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu. 

4Ł Śo”uszcza się ”od”iwniczenie budynkówŁ 

5Ł Śo”uszczalna szeroko`ć elewacji frontowej - jest uwarunkowana szeroko`cią dziaJek budowla-

nych, rysunkiem linii zabudowy i ”rze”isami odrębnymiŁ 

6Ł Na dziaJkach budowlanych nalewy ”rzewidzieć miejsca na ”ojemniki sJuwące do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacjiŁ 

7Ł Nie do”uszcza się grodzenia dziaJek ogrodzeniami, z zastrzeweniem ust. 8. 

8. Na terenach jednostek elementarnych: 4MW, 15U, 17U - do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogro-

dzeniami awurowymi od strony dróg ”ublicznych, o wysoko`ci do 1,5 m z elementów metalowych, 
o wysokich walorach estetycznych; ”omiędzy dziaJkami do”uszcza się ogrodzenia o wysoko`ci do 2,0 m 

z materiaJów dowolnych i/lub z zieleni izolacyjnej w ”ostaci wywo”Jotów, za wyjątkiem betonowych ele-

mentów ”refabrykowanychŁ 

9Ł Śla dachów budynków na terenie zmiany ”lanu, do”uszcza się: 

1) lukarny i okna ”oJaciowe, 
2) ”okrycia dachowe ceramiczne, blachą cynkowo-tytanową lub miedzianą, 
3) pokrycia dachowe bitumiczne - do”uszcza się wyJącznie dla dachów ”JaskichŁ 

§ 7. źasady dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

1Ł Na obszarze ”lanu obowiązują zakazy: 

1) lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm zanieczyszczenia `rodowiska, 
wywoJujących w obrębie swojej dziaJki nieodwracalne zmiany `rodowiska; 

2) od”rowadzania do gruntu `cieków i wód o”adowych z dachów; 
3) stosowania ”rzelewów i s”ustów awaryjnych w ”rze”om”owni `cieków do wód ”owierzchniowych 

i ziemi; 

4) stosowania chemicznych `rodków ochrony ro`lin I i II klasy toksyczno`ci oraz III i IV klasy kumulują-
cych się w glebie; 

5) skJadowania nawozów rolniczych, od”adów komunalnych i ”rzemysJowych; 
6) lokalizowania mogilników na o”akowania ”o zuwytych, bądu ”rzeterminowanych `rodkach ochrony 

ro`lin; 
7) magazynowania substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych; 

8) przechowywania i skJadowania od”adów ”romieniotwórczych; 

2Ł Na obszarze ”lanu obowiązują nakazy: 

1) utrzymania powierzchni biologicznie czynnej - zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi ”lanu; 
2) bezwzględnego zachowania i ”ielęgnacji 3 ”omników ”rzyrody, ”owoJanych uchwaJą Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyro-

dy w drodze uznania za pomniki przyrody, pod poz. 13, 14, 15Ł Lokalizację ”omników ”rzyrody 
oznaczono na rysunku zmiany planu; 

3) od”rowadzenia wód o”adowych z powierzchni utwardzonych i dachów do systemu kanalizacji desz-

czowej; 

4) ograniczenia do niezbędnego minimum wycinki istniejącego drzewostanu; 
5) wykonania o”asek drenarskich ”rojektowanych budynków celem zabez”ieczenia ”rzed wodami ”od-

skórnymi; 
6) ochrony zbiornika wód ”odziemnych GźWP Nr 102, zgodnie z dokumentacją warunków hydro geolo-

gicznych dla ustalenia ochrony zbiornika Wyspy Wolin (GZWP Nr 102), zatwierdzonej przez ministra 

`rodowiska decyzją z dnia 5 stycznia 2001 r. znak: DG/kdh/ED/489-6274/2000. 

7) s”eJnienia dodatkowych warunków w trybie i zakresie okre`lonym na ”odstawie ”rze”isów odręb-

nych, w razie lokalizacji inwestycji o ”otencjalnie negatywnym w”Jywie na siedliska lub gatunki chro-

nione w obrębie terenów zmiany ”lanuŁ 
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§ 8. źasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

1Ł Śla obiektów wskazanych na rysunku zmiany ”lanu jako obiekty ”odlegające ochronie konserwa-

torskiej lub ”ro”onowanych do objęcia ochroną konserwatorską, ustala się wymóg o”iniowania dokumen-

tacji ”rojektowej budowlanej ze sJuwbami ochrony zabytków, wJa`ciwymi w zakresie ochrony dóbr kulturyŁ 

2Ł Na terenie zmiany ”lanu ustala się Strefa ｭBｬ ochrony zachowanych elementów historycznej struk-

tury przestrzennej - ”o`redniej ochrony konserwatorskiej, w której obowiązują ustalenia ust. 3-6. 

3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej: 

1) ustala się zachowania historycznych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) ustala się charakterystyczne dla zes”oJu historycznego intensywno`ci zabudowy ”arceli i skalę zabu-

dowy zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 
3) ustala się zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektów wskazanych na rysunku zmiany ”lanu jako obiekty 

”odlegające ochronie konserwatorskiej lub ”ro”onowane do objęcia ochroną konserwatorską, dla za-

chowania ich oryginalnej formy architektonicznej, z uwzględnieniem ochrony oryginalnej architektury 
zabytku w elementach: kompozycji elewacji, stolarki otworowej, form dachu; 

4) ustala się do”uszczalne ”arametry nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami zmiany planu, 

5) ustala się minimalne i maksymalne parametry zabudowy obiektów wskazanych na rysunku zmiany 
”lanu jako obiekty ”odlegające ochronie konserwatorskiej lub ”ro”onowane do objęcia ochroną kon-

serwatorską, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi dla terenów elementarnych, na których obiekty te 
są zlokalizowane. 

4. Ustalenia form zabudowy: 

1) do”uszcza się zachowanie, konserwację i rewaloryzację zabudowy obiektów wskazanych na rysunku 
zmiany ”lanu jako obiekty ”odlegające ochronie konserwatorskiej i ”ro”onowane do objęcia ochroną 
konserwatorską, ”od warunkiem s”eJnienia wymogu okre`lonego w ust. 1.; 

2) do”uszcza się zachowanie dotychczasowego s”osobu uwytkowania, ”rzy ”od”orządkowaniu moder-

nizacji i ada”tacji obiektów wskazanych na rysunku zmiany ”lanu jako obiekty ”odlegające ochronie 
konserwatorskiej lub pro”onowane do objęcia ochroną konserwatorską, ”od warunkiem zachowania 

i ochrony ich warto`ci zabytkowych, w formie okre`lonej w ust. 1. 

5. Ustalenia parcelacyjne - zgodnie z § 10 zmiany planu. 

6Ł Inne ustalenia ochrony dóbr kultury i zobowiązania ”ublicznoprawne gminy - zgodnie § 9; ustalenia 

ekologiczne na podstawie § 7. 

§ 9. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

1Ł Śo ”rzestrzeni ”ublicznych zalicza się tereny: dróg ”ublicznych oraz tereny zieleni urządzonejŁ 

2Ł Ustala się, we okre`lone ”rzestrzenie ”ubliczne, które są ksztaJtowane ”rzez: elewacje frontowe 
budynków, będących w pierwszej linii zabudowy, od strony przestrzeni publicznych, nawierzchnie pieszo-

jezdne ”rzestrzeni ”ublicznych, elementy maJej architektury oraz zieleL niską i wysoka realizowana na 

terenach zaliczonych do ”rzestrzeni ”ublicznych oraz bez”o`rednio do nich ”rzylegJychŁ 

3. W okre`lonych wywej ”rzestrzeniach ”ublicznych, zakazuje się realizacji ogrodzeLŁ 

4Ł Na terenach zmiany ”lanu, ustala się zakaz lokalizacji kubaturowych i wielko powierzchniowych 

no`ników reklamowych wolnostojącychŁ 

5Ł Śo”uszcza się lokalizowanie na elewacjach budynków szyldów, a takwe innych trwaJych no`ników 
reklamowych o wielko`ci do 0,5 m² powierzchni; lokalizowanie reklam na elewacjach budynków do”usz-

cza się do 5% ”owierzchni elewacji frontowej budynkuŁ 

6Ł Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych i usJugowych na terenach zmiany 
planu. 

§ 10. Warunki ”odziaJu geodezyjnego nieruchomo`ci 

1Ł Ustala się ”odziaJy geodezyjne zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny elementarne na rysunku 
zmiany planu. 

2Ł Po wydzieleniu terenów zgodnie z ust. 1 zakazuje się ich wtórnego ”odziaJu geodezyjnego, za wy-

jątkiem terenu elementarnego oznaczonego symbolem 14MW, na którym do”uszcza się ”odziaJy geode-

zyjne dziaJek, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymiŁ 
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§ 11. Ustalenia dotyczące zasad inwestowania 

1Ł Na terenach zmiany ”lanu, wszelkie ”race budowlane nalewy ”o”rzedzić badaniami warunków geo-

technicznych. 

2Ł Tereny objęte zmianą ”lanu do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją, ustaloną w planie, 

mogą ”eJnić dotychczasową funkcjeŁ 

3Ł Tymczasowe zagos”odarowanie terenów zmiany ”lanu jest nie do”uszczalneŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 12. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MW o pow. 0,32 ha, ustala się nastę-
”ujące zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 75%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 5%, 

c) zabudowa do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, w tym ”iąta kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, 
d) wysoko`ć budynku - do 19,0 m, 

e) wysoko`ć oka”ów 12,0-14,0 m nad poziomem terenu od strony frontu budynku, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy, 
g) zakazuje się zabudowy istniejących ”odcieni budynków, 
h) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do frontu dziaJki, 
i) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 30÷55º, 
j) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami: 02KDZ (ul. Gryfa Pomorskiego), 03KDD (ul. _wiatowida); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) na dziaJce geodezyjnej numer 230ł3 obręb geodezyjny nr 21, znajduje się budynek mieszkalno-

usJugowy wskazany na rysunku zmiany ”lanu jako obiekt ”odlegający ochronie konserwatorskiej lub 
”ro”onowany do objęcia ochroną konserwatorską; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w § 8. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MW o pow. 0,03 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 90%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 2%, 

c) zabudowa - trzy kondygnacje nadziemne i ”oddasze uwytkowe, 
d) wysoko`ć budynku - ustala się wymóg zachowania ”oziomu wysoko`ci istniejącej kalenicy bu-

dynku, ”oJowonego ”rzy ul. _wiatowida 4, 
e) wysoko`ć elewacji frontowej budynku - do 14,0 m, nad poziomem terenu, od strony frontu bu-

dynku, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy, 
g) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe lub kolebkowe, z kalenicą gJówną równolegJą do frontu dziaJki, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 10÷85º, 
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i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw jedno miejsce z wymaganej 

ilo`ci; ”ozostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 03KDD (ul. _wiatowida); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową i `cie-

kową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MW o pow. 0,09 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 90%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 2%, 

c) zabudowa - trzy kondygnacje nadziemne i poddasze, 

d) wysoko`ć budynku - do 12,0 m, 

e) wysoko`ć elewacji frontowej budynku - do 11,0 m nad poziomem terenu, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 1,5 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do frontu 

dziaJki, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych 10÷80º, 
i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw jedno miejsce z wymaganej 

ilo`ci; ”ozostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 01KDG (ul. źwycięstwa) i z publicznej drogi gminnej (ul. Józefa Gintera), ”rzylegają-
cej bez”o`rednio do granicy zmiany ”lanu; 

4) do”uszcza się sJuwebno`ć ”rzej`cia i przejazdu nieruchomo`ci zabudowanych o numerach geodezyj-

nych: 121ł2, 596ł1, na rzecz za”ewnienia doj`cia i dojazdu do nieruchomo`ci zabudowanych ”oJowo-

nych przy ul. źwycięstwa; 
5) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
6) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MW o pow. 0,21 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni dziaJki - maksimum 50%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 20%, 

c) zabudowa wolno stojąca - do dwóch kondygnacji nadziemnych i kondygnacji ”oddasza uwytkowego, 
d) wysoko`ć budynku - do 9,0 m, 

e) wysoko`ć elewacji frontowej budynku - do 8,0 m nad poziomem terenu, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe lub kolebkowe, z kalenicami gJównymi usytuowanymi równo-

legle lub ”rosto”adle do frontów dziaJek, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 10÷80º, 
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i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw jedno miejsce z wymaganej 

ilo`ci; ”ozostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazd na teren - z drogi gminnej 08KDL (ul. Józefa Gintera); 
4) do”uszcza się sJuwebno`ć ”rzej`cia i ”rzejazdu nieruchomo`ci zabudowanych o numerach geodezyj-

nych 121ł2, 596ł1 na rzecz za”ewnienia doj`cia i dojazdu do nieruchomo`ci zabudowanych ”oJowo-

nych przy ul. źwycięstwa; 
5) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i telefoniczną w drodze wewnętrznej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 02KDW 

6) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 1÷2 

i 5÷10 oraz ust. 2.; 

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MW o pow. 0,34 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 

przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 65%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 5%, 

c) zabudowa - do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, w tym ”iąta kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, 
d) wysoko`ć budynku - do 17,5 m, 

e) wysoko`ć oka”ów 14,0-16,0 m nad poziomem terenu, od strony frontu budynku, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy strome, z kalenicą gJówną równolegJą do frontu dziaJki, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 10-55º, 
i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z zapi-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw jedno miejsce z wymaganej 

ilo`ci; ”ozostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta, 
j) nakaz wbudowania ”omieszczeL `mietnikowych w budynki; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 04KDL (ul. Norwida) i z drogi publicznej 08KDL (ul. Józefa Gintera); 
4) do”uszcza się sJuwebno`ć ”rzej`cia i ”rzejazdu nieruchomo`ci zabudowanej o numerze geodezyjnych 

121ł2, 596ł1 na rzecz za”ewnienia doj`cia i dojazdu do nieruchomo`ci zabudowanych ”oJowonych 
przy ul. źwycięstwa; 

5) sJuwebno`ć doj`cia i dojazdu dziaJki geodezyjnej numer 596ł1, na rzecz dziaJek geodezyjnych numer: 
123/1, 123/2 i 595, w celu za”ewnienia doj`cia i dojazdu od ul. Józefa Gintera; 

6) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową i `cie-

kową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
7) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6MW o pow. 0,20 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 80%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 5%, 

c) zabudowa - do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, w tym ”iąta kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, 
d) wysoko`ć budynku - do 17,5 m, 

e) wysoko`ć oka”ów 14,0-16,0 m nad poziomem terenu, od strony frontu budynku, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
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g) dachy strome wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą do frontu dziaJki, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 10÷55º, 
i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta, 
j) nakaz wbudowania pomieszczeL `mietnikowych w budynki; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 04KDL (ul. Norwida) i z drogi publicznej 08KDL (ul. Józefa Gintera); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7MW o pow. 0,1 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 90%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 10%, 

c) zabudowa - do ”ięciu kondygnacji nadziemnych 

d) wysoko`ć budynku - do 16,0 m, 

e) wysoko`ć elewacji frontowej budynku - do 16,0 m, nad poziomem terenu, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy strome lub ”Jaskie, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą do frontu dziaJki, 
h) pochylenia ”oJaci dachowych - do 55º, 
i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta, 
j) nakaz wbudowania ”omieszczeL `mietnikowych w budynki; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 06KDZ (ul. Kolejowa) i z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

05KDL (ul. Le`na); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8MW o pow. 0,17 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 80%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 5%, 

c) zabudowa - do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, 
d) wysoko`ć budynku - do 18,0 m, 

e) wysoko`ć elewacji frontowej budynku - do 18,0 m, nad poziomem terenu, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy strome lub ”Jaskie, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do 

frontu dziaJki, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - do 55º, 
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i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta, 
j) nakaz wbudowania ”omieszczeL `mietnikowych w budynki, 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 06KDZ (ul. Kolejowa) i z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

07KDL (ul. Marii Śąbrowskiej); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 8MW, na dziaJce geodezyjnej numer 458, znajdu-

je się budynek mieszkalno-usJugowy wskazany na rysunku zmiany ”lanu jako obiekt ”odlegający 
ochronie konserwatorskiej lub ”ro”onowany do objęcia ochroną konserwatorską; zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9MW o pow. 0,14 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 65%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 20%, 

c) zabudowa - do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, 
d) wysoko`ć budynku - do 18,0 m, 

e) wysoko`ć elewacji frontowej budynku - do 18,0 m, nad poziomem terenu, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy ”Jaskie, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - do 12º, 
i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta, 
j) nakaz wbudowania ”omieszczeL `mietnikowych w budynki, 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 06KDZ (ul. Kolejowa), z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

07KDL (ul. Marii Śąbrowskiej) i z drogi ”ublicznej bez”o`rednio ”rzylegającej do granicy ”lanu 
(ul. Góra Filaretów); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10MW o pow. 0,12 ha, ustala się nastę”ują-
ce zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 65%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 20%, 

c) zabudowa - do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, 
d) wysoko`ć budynku - do 18,0 m, 

e) wysoko`ć elewacji frontowej do 18,0 m, nad poziomem terenu, od strony frontu budynku, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy ”Jaskie, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - do 12º, 
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i) miejsca postojowe - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z zapisem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnie-

niu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek budowlanych, ”rzeznaczonych 
”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”ozostaJe z wymaganej ilo`ci 
miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta, 

j) nakaz wbudowania pomieszczeL `mietnikowych w budynki; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 06KDZ (ul. Kolejowa) i z drogi ”ublicznej bez”o`rednio ”rzylegającej do granicy ”lanu 
(ul. Góra Filaretów); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11MW o pow. 0,07 ha, ustala się nastę”ują-
ce zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 40%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 20%, 

c) zabudowa wolnostojąca - do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja 

w ”oddaszu uwytkowym, 
d) wysoko`ć budynku - do 13,0 m, 

e) wysoko`ć oka”ów 8,0÷10,0 m nad poziomem terenu, od strony frontu budynku, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do frontu 

dziaJki, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - do 45º, 
i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 02KDZ (ul. Gryfa Pomorskiego); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami i zawartymi w § 7; 

6) na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 11MW, na dziaJce geodezyjnej numer 260, znaj-

duje się budynek mieszkalny, wskazany na rysunku zmiany ”lanu jako obiekt ”odlegający ochronie 

konserwatorskiej lub ”ro”onowany do objęcia ochroną konserwatorską; zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12MW o pow. 0,06 ha, ustala się nastę”ują-
ce zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 45%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 35%, 

c) zabudowa wolnostojąca z zakazem rozbudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym 

trzecia kondygnacja w poddaszu, 

d) wysoko`ć budynku - do 10,0 m, 

e) wysoko`ć oka”ów 5,0-7,0 m nad poziomem terenu, od strony frontu budynku, 

f) nie do”uszcza się wysunięcia ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka”ów, 
markiz, balkonów, wykuszy, 

g) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do frontu dziaJki, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 20÷55º, 
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i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, przy speJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta, 
j) nakaz wbudowania ”omieszczeL `mietnikowych w budynki; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 06KDZ (ul. Kolejowa); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z rygorami zawartymi w § 8. 

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 13MW o pow. 0,05 ha, ustala się nastę”ują-
ce zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 65%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 10%, 

c) zabudowa wolnostojąca z zakazem rozbudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym 

trzecia kondygnacja w poddaszu, 

d) wysoko`ć budynku - do 12,0 m, 

e) wysoko`ć oka”ów 8,0-10,0 m nad poziomem terenu, od strony frontu budynku, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m poza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą do frontu dziaJki, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 20÷55º, 
i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw jedno miejsce z wymaganej 

ilo`ci; ”ozostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta, 
j) nakaz wbudowania ”omieszczeL `mietnikowych w budynki; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 06KDZ (ul. Kolejowa) i z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

04KDL (ul. C. K. Norwida); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci uliczne: wodociągową, kanalizacyjną desz-

czową i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 13MW, na dziaJce geodezyjnej numer 156, znaj-

duje się budynek mieszkalno-usJugowy wskazany na rysunku zmiany ”lanu jako obiekt ”odlegający 
ochronie konserwatorskiej lub ”ro”onowany do objęcia ochroną konserwatorską; zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14MW o pow. 0,37 ha, ustala się nastę”ują-
ce zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; uzu”eJniające 
przeznaczenie terenu - zgodnie z dopuszczeniami zawartymi w § 4, ust. 2; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 80%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 5%, 

c) zabudowa - do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym czwarta kondygnacja w poddaszu 

uwytkowym, 
d) wysoko`ć budynku - do 13,0 m, 

e) wysoko`ć elewacji frontowej do 12,0 m, nad poziomem terenu, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

pów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy ”Jaskie lub strome, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do 

frontu dziaJki, 
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h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - do 55º, 
i) miejsca postojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; po-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta, 
j) nakaz wbudowania ”omieszczeL `mietnikowych w budynki; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 06KDZ (ul. Kolejowa) i z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

04KDL (ul. C. K. Norwida); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 14MW, na kawdej z dziaJek geodezyjnych o nu-

merach: 143, 144 i 149 - znajduje się budynek mieszkalno-usJugowy wskazany na rysunku zmiany 

”lanu jako obiekt ”odlegający ochronie konserwatorskiej lub ”ro”onowany do objęcia ochroną kon-

serwatorską; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8; 

7) warunki i zasady ”odziaJu geodezyjnego: do”uszcza się ”odziaJ dziaJek geodezyjnych nr 591/2, 591/5 

i 592 obrębu nr 21 miasta Międzyzdroje, w celu wydzielenia dziaJek gruntowych zabudowanych ist-

niejącym budynkiem ”rzy ul. Kolejowej nr 5a, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 15U o pow. 0,08 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJugowej; do”uszcza się lokalizowanie usJug 
turystycznych, gastronomicznych, biurowych, handlu detalicznego; inne rodzaje usJug są nie do”usz-

czalne; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 50%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 10%, 

c) zabudowa wolnostojąca - do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja 

w ”oddaszu uwytkowym, 
d) wysoko`ć budynku - do 12,0 m, 

e) wysoko`ć oka”ów 8,0-10,0 m nad poziomem terenu, od strony frontu budynku, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do frontu 

dziaJki, 
h) pochylenia poJaci dachowych - 20÷55º, 
i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta, 
j) nakaz wbudowania ”omieszczeL `mietnikowych w budynki; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 01KDG (ul. Nie”odlegJo`ci); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany ”lanu symbolem 15U, na dziaJce geodezyjnej numer 256, 
znajduje się budynek usJugowy wskazany na rysunku zmiany ”lanu jako obiekt ”odlegający ochronie 
konserwatorskiej lub ”ro”onowany do objęcia ochroną konserwatorską; zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16U o pow. 0,06 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: teren zabudowy usJugowej; do”uszcza się lokalizowanie usJug 
turystycznych, gastronomicznych, biurowych, handlu detalicznego; inne rodzaje usJug są niedo”usz-

czalne; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 55%, 
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b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 10%, 

c) zabudowa - do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym czwarta kondygnacja w poddaszu 

uwytkowym, 
d) wysoko`ć budynku - do 13,0 m, 

e) zakaz rozbudowy pionowej budynku, 

f) wysoko`ć oka”ów 9,0-11,0 m nad poziomem terenu, od strony frontu budynku, 

g) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
h) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do frontu 

dziaJki, 
i) ”ochylenia ”oJaci dachowych - do 80º, 
j) miejsca postojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 01KDG (ul. Nie”odlegJo`ci); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - po”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17U o pow. 0,12 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJugowej; do”uszcza się lokalizowanie usJug 
turystycznych i odnowy biologicznej, gastronomicznych, biurowych, handlu detalicznego, garawu, sa-

la konferencyjna, basen, pomieszczenia techniczne i gos”odarcze ”omocnicze; inne rodzaje usJug są 
nie dopuszczalne; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 80%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 5%, 

c) zabudowa wolnostojąca z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy - do ”ięciu kondygnacji nad-

ziemnych, w tym ”iąta kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, 
d) wysoko`ć budynku - do 16,0 m, 

e) zakaz rozbudowy pionowej budynku, 

f) wysoko`ć oka”ów 11,0-13,0 m nad poziomem terenu, od strony frontu budynku, 

g) do”uszcza się wysunięcie do 1,0 m poza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
h) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do frontu 

dziaJki, 
i) ”ochylenia ”oJaci dachowych - do 80º, 
j) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 100% wymaganej ilo`ci; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 02KDZ (ul. Gryfa Pomorskiego) i z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01KDG (ul. Nie”odlegJo`ci); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18U o pow. 0,02 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJugowej; do”uszcza się lokalizowanie usJug 
turystycznych, gastronomicznych, biurowych, handlu detalicznego; inne rodzaje usJug są nie do”usz-

czalne; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 100%, 
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b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - bez wymogu, 

c) zabudowa - do trzech kondygnacji nadziemnych i ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem kondy-

gnacji podziemnych jako podpiwniczenia, 

d) wysoko`ć budynku - do ”oziomu wysoko`ci kalenicy dachu istniejącego budynku, ”oJowonego na 
dziaJce bez”o`rednio ”rzylegającej, ”rzy ul. _wiatowida 4, 

e) wysoko`ć wszystkich elewacji, w tym frontowej budynku - do 16,0 m, nad poziomem terenu, 

f) na terenie jednostki elementarnej 18U - do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzylegJą do gra-

nic geodezyjnych dziaJki, od strony sąsiednich dziaJek budowlanych jednostek elementarnych 
2MW i 17U, 

g) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
h) nakazuje się budowę ”odcienia w parterze budynku, od strony drogi publicznej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 01KDG - w linii zabudowy ”arteru, licującej z linią zabudowy ”arteru 

w ”odcieniu budynku, ”oJowonego ”rzy ul. Plac Neptuna 2, 

i) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe lub kolebkowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą 
do frontu dziaJki, 

j) ”ochylenia ”oJaci dachowych - do 85º, 
k) miejsca postojowe dla samochodów osobowych - za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z zapisem w § 

5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia wymaganej ilo`ci miejsc ”arkingowych na terenie 
miasta; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 03KDD (ul. _wiatowida); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci uliczne: wodociągową, kanalizacyjną desz-

czową i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z rygorami zawartymi w § 8. 

19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 19U o pow. 0,11 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJugowej; do”uszczenie budowy anten nadaw-

czych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 85%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJek terenu inwestycji - minimum 5%, 

c) zabudowa - do czterech kondygnacji nadziemnych i poddasza, 

d) wysoko`ć budynku - do 16,0 m, 

e) do”uszcza się wysunięcie ”oza ustalone linie zabudowy: - do 2,0 m: balkonów, oka”ów, gzym-

sów, wykuszy; - do 5,5 m: tarasów, markiz, ogrodów zimowych, zadaszeL - o wysoko`ci do 
6,0 m, - z ograniczeniami wynikającym z ”rze”isów odrębnych, 

f) wysoko`ć elewacji frontowej budynku - do 16,0 m nad poziomem terenu, 

g) dachy ”Jaskie lub strome, wielo”Jaszczyznowe lub kolebkowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub 
”rosto”adJą do frontu dziaJki, 

h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - do 85º, 
i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe miejsca, z wymaganej ilo`ci, za”ewnić na terenie miasta; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 01KDZG (ul. źwycięstwa); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20U o pow. 0,04 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJugowej; do”uszcza się usJugi handlu deta-

licznego i usJug biurowych; ”ozostaJe rodzaje usJug są nie do”uszczalne; 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 126 ｦ 16851 ｦ Poz. 2288 

 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 50%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 10%, 

c) zabudowa - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w ”oddaszu uwyt-

kowym, 

d) wysoko`ć budynku - do 8,0 m, 

e) wysoko`ć oka”ów do 4,0 m nad poziomem terenu, od frontu budynku, 

f) do”uszcza się wysunięcie do 1,5 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz, balkonów, wykuszy, z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
g) dachy strome, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do frontu 

dziaJki, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 40÷55º, 
i) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw 50% wymaganej ilo`ci; ”o-

zostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 01KDG (ul. źwycięstwa); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21U o pow. 0,03 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: teren zabudowy usJugowej; do”uszcza się usJugi turystyczne i/lub 

gastronomii, toalety ”ubliczne; ”ozostaJe rodzaje usJug są niedo”uszczalne; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 40%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 20%, 

c) zabudowa wolnostojąca - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja 

w poddaszu, 

d) wysoko`ć budynku - do 7,5 m, 

e) wysoko`ć oka”ów - do 4,0 m nad poziomem terenu, od frontu budynku, 

f) do”uszcza się rozbiórkę budynku istniejącego, 
g) do”uszcza się wysunięcie do 2,0 m ”oza ustalone linie zabudowy: schodów wej`ciowych, oka-

”ów, markiz - z ograniczeniami wynikającymi z ”rze”isów odrębnych, 
h) dachy strome lub ”Jaskie, wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną równolegJą lub ”rosto”adJą do 

frontu dziaJki, 
i) ”ochylenia ”oJaci dachowych - do 55º, 
j) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - nalewy za”ewnić w ilo`ciach zgodnych z za”i-

sem w § 5 ust. 1, ”rzy s”eJnieniu warunku za”ewnienia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJek 
budowlanych, ”rzeznaczonych ”od zabudowę - w ilo`ci nie mniej niw jedno miejsce z wymaganej 

ilo`ci; ”ozostaJe z wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojowych za”ewnić na terenie miasta; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi publicznej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 04KDL (ul. Norwida); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - ”o”rzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową 

i `ciekową, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

22. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 22ZP o pow. 0,22 ha, 23ZP o pow. 

0,08 ha, 24ZP o pow. 0,14 ha, 25ZP o pow. 0,18 ha - ustala się nastę”ujące zasady i standardy zago-

spodarowania: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) tereny zieleni urządzonej, z zakazem zabudowy kubaturowej, 
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b) do”uszcza się lokalizowanie: zagos”odarowanie tere nu nawierzchniami utwardzonymi komuni-

kacji pieszej i rowerowej, o`wietlenia terenu, ”odziemnych sieci i technicznego uzbrojenia terenu, 

elementów maJej architektury, nasadzeL krzewów i drzew ozdobnych,- ”od warunkiem s”eJnienia 
wymogów okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wej`cie na tereny od”owiednio z dróg gminnych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami: 06KDZ (ul. Kolejowa), 04KGL (ul. C. K. Norwida), 07KDL (ul. Ma-

rii Konopnickiej), 01 KDG (ul. Nie”odlegJo`ci), z drogi gminnej bez”o`rednio ”rzylegJej do granicy ”la-

nu (ul. Góra Filaretów); 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - poprzez sieci: wodociągową i elektroenergetyczną w dro-

gach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 06KDZ (ul. Kolejowa), 04KGL (ul. C. K. Norwida), 

07KDL (ul. Marii Konopnickiej), 01 KDG (ul. Nie”odlegJo`ci), z drogi gminnej bez”o`rednio ”rzylegJej 
do granicy planu (ul. Góra Filaretów); 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 1÷3 

i 5÷10 oraz ust. 2.; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 26E o pow. 0,01 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej związanej z elektroenergetyką - lokalizacja sta-

cji transformatorowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni dziaJki - do 25%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 65%, 

c) zabudowa - zakaz modernizacji i rozbudowy/przebudowy zabudowy nadziemnej z podtrzymaniem 

obecnej zabudowy do jej `mierci technicznej lub likwidacji; do”uszcza się modernizację i przebu-

dowę dla obecnej funkcji terenu, wyJącznie jako zabudowę ”odziemną, 
d) dach - ”Jaski równo z poziomem nawierzchni terenu, z nawierzchnią biologicznie czynną lub na-

wierzchnią utwardzoną, 
e) do”uszcza się budowę ”odziemnych urządzeL i sieci infrastruktury technicznej, urządzenie zieleni, 

nawierzchni pieszo-jezdnych, miejsc ”arkingowych, zjazdów, maJej architektury, 
f) wysoko`ć elewacji frontowej - 0,0 m od poziomu terenu, 

g) wzdJuw granic zaleca się w”rowadzić zieleL izolacyjną, nie kolidującą z podziemnymi sieciami in-

frastruktury technicznej; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - dostę” terenów z drogi gminnej bez”o`rednio ”rzylegJej do 
granicy planu (ul. Góra Filaretów); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z ustaleniami ogólnymi zmiany ”lanu; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 1÷3 

i 5÷10 oraz ust. 2; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01KDG, o pow. 1,33 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, wojewódzkiej, klasy gJównej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia 14,0 m i zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się lokalizację: miejsca ”amięci, terenu urządzonej zieleni, nawierzchni ”ieszych, maJej 
architektury, kJadek ”ieszych, zagJębionych ”rzejazdów tunelowych albo ”rzej`ć ”odziemnych, 
wiat ”rzystankowych, o`wietlenia ulic, elementów wy”osawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni ”u-

blicznych, sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, zatok ”rzystankowych dla ”ojazdów 
komunikacji zbiorowej i taksówek, ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych i zatok postojowych, jezd-

ni, dróg rowerowych i chodników - ”od warunkiem s”eJnienia wymogów ”rze”isów odrębnych; 
3) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - do”uszcza się modernizacjęłrozbudowę istniejących sieci: 

wodociągowej Ø150, kanalizacji deszczowej, kanalizacji `ciekowej grawitacyjnej i tJocznej Ø300, ka-

bli elektroenergetycznych i sterujących systemem o`wietlenia ulic, gazowych `łc Ø180 oraz kanaliza-

cji telefonicznej i teletechnicznych; 

4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami ustaleniami w § 7 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 oraz 
ust. 2 pkt 1÷6; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 
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25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 02KDZ, o pow. 0,07 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, klasy zbiorczej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia 15,0 m i zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się lokalizację: terenu urządzonej zieleni, nawierzchni ”ieszych, maJej architektury, 
wiat ”rzystankowych, o`wietlenia ulic, elementów wy”osawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni ”u-

blicznych, sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, zatok ”rzystankowych dla ”ojazdów 
komunikacji zbiorowej i taksówek, ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych i zatok postojowych, jezdni, 

dróg rowerowych i chodników - ”od warunkiem s”eJnienia wymogów ”rze”isów odrębnych; 
3) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zasadami zawartymi w § 5 ust. 2; do”uszcza się 

modernizację i rozbudowę istniejących sieci: wodociągowej Ø200÷250, kanalizacji deszczowej 
Ø800, kanalizacji `ciekowej grawitacyjnej Ø200, kabli elektroenergetycznych i sterujących systemem 
o`wietlenia ulic, gazowych Ø180 oraz kanalizacji telefonicznej i teletechnicznych; 

4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 
oraz ust. 2 pkt 1÷6; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 03KDD, o pow. 0,06 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, gminnej, klasy dojazdowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia 12,0 m i zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ulica pieszo-jezdna, 

c) do”uszcza się zagos”odarowanie elementami maJej architektury i ogródkami maJej gastronomii 

”rzylegJymi do lokali usJugowych, ”od warunkiem zachowania ”rzej`cia i przejazdu o szeroko`ci 
minimum 3,0 m, 

d) do”uszcza się lokalizowanie: urządzonej zieleni, nawierzchni ”ieszych, maJej architektury, o`wie-

tlenia ulic, elementów wy”osawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznych, ”odziemnych sieci 
i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, ”ieszo-jezdni, dróg rowerowych i chodników - pod 

warunkiem s”eJnienia wymogów ”rze”isów odrębnych, 
e) zakaz zabudowy kubaturowej, w tym kioskami, itp.; 

3) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - do”uszcza się modernizację i rozbudowę istniejących sieci: 
wodociągowej Ø80÷200, kanalizacji deszczowej Ø300, kanalizacji `ciekowej grawitacyjnej Ø200, 
kabli elektroenergetycznych i sterujących systemem o`wietlenia ulic, gazowych oraz kanalizacji tele-

fonicznej i teletechnicznych; 

4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 
oraz ust. 2 pkt 1÷5; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 04KDL, o pow. 0,25 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, gminnej, klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia - 12,0 m i zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się lokalizację: terenu urządzonej zieleni, nawierzchni ”ieszych, maJej architektury, 
wiat ”rzystankowych, o`wietlenia ulic, elementów wy”osawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni ”u-

blicznych, sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych 

i zatok ”ostojowych, jezdni, dróg rowerowych i chodników - ”od warunkiem s”eJnienia wymo-

gów ”rze”isów odrębnych; 
3) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - do”uszcza się modernizację i rozbudowę istniejących sieci: 

wodociągowej Ø200, kanalizacji deszczowej Ø300, kanalizacji `ciekowej grawitacyjnej Ø200, gazo-

wych Ø180, kabli elektroenergetycznych i sterujących systemem o`wietlenia ulic, gazowych `łc oraz 
kanalizacji telefonicznej i teletechnicznych; 

4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 
oraz ust. 2 pkt 1÷6; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 
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28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 05KDL, o pow. 0,05 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, gminnej, klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia - 13,7 m i zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się lokalizację: terenu urządzonej zieleni, nawierzchni ”ieszych, maJej architektury, 
wiat ”rzystankowych, o`wietlenia ulic, elementów wy”osawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni ”u-

blicznych, sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych 

i zatok ”ostojowych, jezdni, dróg rowerowych i chodników - ”od warunkiem s”eJnienia wymo-

gów ”rze”isów odrębnych; 
3) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - do”uszcza się modernizację i rozbudowę istniejących sieci: 

wodociągowej Ø100-250, kanalizacji deszczowej, kanalizacji `ciekowej grawitacyjnej Ø200, kabli 
elektroenergetycznych i sterujących systemem o`wietlenia ulic, gazowych oraz kanalizacji telefonicz-

nej i teletechnicznych; 

4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 
oraz ust. 2 pkt 1÷5; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 06KDZ, o pow. 0,49 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, klasy zbiorczej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia - 12,0 m i zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się lokalizację: terenu urządzonej zieleni, nawierzchni ”ieszych, maJej architektury, 
wiat ”rzystankowych, o`wietlenia ulic, elementów wy”osawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni pu-

blicznych, sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych 

i zatok ”ostojowych, jezdni, dróg rowerowych i chodników - ”od warunkiem s”eJnienia wymo-

gów ”rze”isów odrębnych; 
3) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - do”uszcza się modernizację i rozbudowę istniejących sieci: 

wodociągowej Ø250, kanalizacji deszczowej Ø200, kanalizacji `ciekowej grawitacyjnej, kabli elektro-

energetycznych i sterujących systemem o`wietlenia ulic, gazowych oraz kanalizacji telefonicznej 

i teletechnicznych; 

4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 
oraz ust. 2 pkt 1÷6; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 07KDL, o pow. 0,04 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, gminnej, klasy lokalnej; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: szeroko`ć w liniach rozgraniczenia - 12,0 m i zgodnie z rysunkiem 

”lanu; do”uszcza się lokalizację: terenu urządzonej zieleni, nawierzchni ”ieszych, maJej architektury, 
wiat ”rzystankowych, o`wietlenia ulic, elementów wy”osawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni ”ublicz-

nych, sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych i zatok po-

stojowych, jezdni, dróg rowerowych i chodników - ”od warunkiem s”eJnienia wymogów ”rze”isów 
odrębnych; 

3) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - do”uszcza się modernizację i rozbudowę istniejących sieci: 
wodociągowej Ø250, kanalizacji deszczowej, kanalizacji `ciekowej grawitacyjnej Ø200, kabli elektro-

energetycznych i sterujących systemem o`wietlenia ulic, gazowych oraz kanalizacji telefonicznej 
i teletechnicznych; 

4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 
oraz ust. 2 pkt 1÷6; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 08KDL, o pow. 0,08 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, gminnej, klasy lokalnej; 
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2) zasady zagos”odarowania terenu: szeroko`ć w liniach rozgraniczenia - 9,0 m i zgodnie z rysunkiem 

”lanu; do”uszcza się lokalizację: terenu urządzonej zieleni, nawierzchni ”ieszych, maJej architektury, 
wiat ”rzystankowych, o`wietlenia ulic, elementów wy”osawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni ”ublicz-

nych, sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych i zatok po-

stojowych, jezdni, dróg rowerowych i chodników - ”od warunkiem s”eJnienia wymogów ”rze”isów 
odrębnych; 

3) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - do”uszcza się modernizację i rozbudowę istniejących sieci: 
wodociągowej Ø250, kanalizacji deszczowej, kanalizacji `ciekowej grawitacyjnej Ø200, kabli elektro-

energetycznych i sterujących systemem o`wietlenia ulic, gazowych oraz kanalizacji telefonicznej 
i teletechnicznych; 

4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 
oraz ust. 2 pkt 1÷6; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 13. Tracą moc ustalenia uchwaJy Nr XI/99/99 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23.VII.1999 r. 

w sprawie zmiany ｭMiejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Międzyzdrojeｬ 

oraz ｭPlanu zagospodarowania przestrzennego ｭCentrumｬ w Międzyzdrojachｬ w rejonie ulic: Cypriana 

Kamila Norwida, Kolejowej, źwycięstwa (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego z 1999 r. Nr 35, poz. 605). 

§ 14. Ustala się stawkę renty ”lanistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, dla terenów zmiany ”lanu: 17U, 18U, 7MW, 9MW, 10MW ｦ w wy-

soko`ci 30%; dla ”ozostaJych terenów oznaczonych symbolami: MW, U, ZP, KDG, KDZ, KDL, KDD, E - 

w wysoko`ci 0%Ł 

§ 15. 1Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi MiędzyzdrojówŁ 

2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Międzyzdrojach 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jan Magda 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XV/123/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XV/123/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XV/123/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 

 

 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XV/123/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 

 

 
2288

 

  


