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§ 2. Ustala się liczbę ”unktów s”rzedawy na”“jów alk“h“l“wych ”“wywej 4,5% alk“h“lu (z wyjąt-

kiem ”iwa), ”rzeznacz“nych d“ s”“wycia w miejscu s”rzedawy na 66Ł 

§ 3. Miejsca s”rzedawy i ”“dawania na”“jów alk“h“l“wych nie m“gą być usytuowane: 

1) na terenach, na których zl“kaliz“wane są “biekty kultu religijneg“, 
2) na terenie ”law m“rskich, 
3) na terenie ”laców zabawŁ 

§ 4. źasady usytu“wania miejsc s”rzedawy i ”“dawania na”“jów alk“h“l“wych “kre`l“ne w § 3 nie 

d“tyczą wydawania jedn“raz“wych zezw“leL na s”rzedaw na”“jów alk“h“l“wychŁ 

§ 5. Tracą m“c uchwaJy: 

1) uchwaJa Nr XVIIł165ł93 Rady Gminy ŚarJ“w“ z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia dla 

terenu Gminy ŚarJ“w“ liczby ”unktów s”rzedawy na”“jów alk“h“l“wych zawierających ”“wywej 

4,5% (z wyjątkiem ”iwa) ”rzeznacz“nych d“ s”“wycia ”“za miejscem s”rzedawyŁ 
2) uchwaJa Nr XXVł339ł2001 Rady Gminy ŚarJ“w“ w dnia 3 ”audziernika 2001 r. w sprawie ustalenia 

liczby ”unktów s”rzedawy na”“jów alk“h“l“wych ”rzeznacz“nych d“ s”“wycia w miejscu s”rzedawyŁ 
3) uchwaJa Nr XXIXł370ł2006 Rady Gminy ŚarJ“w“ z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia 

zasad usytu“wania na terenie Gminy ŚarJ“w“ ”unktów s”rzedawy na”“jów alk“h“l“wychŁ 

§ 6. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy ŚarJ“w“Ł 

§ 7. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym W“je-

wództwa źach“dni“”“m“rskieg“Ł 
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UCHWAIA NR V/30/11 

 RAŚY GMINY KOIOBRZśG 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KoJobrzeg 

dla czę`ci obrębu ewidencyjnego Ro`cięcinoŁ 

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

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

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

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

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

Rada Gminy K“J“brzeg uchwala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXVł230ł09 Rady Gminy K“J“brzeg z dnia 29 lipca 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
Gminy K“J“brzeg zatwierdz“neg“ uchwaJą Rady Gminy K“J“brzeg Nr XXXIV/189/97 z dnia 30 grudnia 

1997 rŁ dla “brębu ewidencyjneg“ R“`cięcin“ i zmieni“nej uchwaJą Nr LIł351ł2010 Rady Gminy K“Jo-

brzeg z dnia 9 listopada 2010 rŁ, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze studium uwarunk“waL i kierunków zago-

s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Gminy K“J“brzeg uchwal“neg“ uchwaJą Nr XVł92ł2000 Rady Gminy K“Jo-

brzeg z dnia 21 lipca 2000 r. i zmieni“neg“ uchwaJami: Nr XXXł197ł2002 Rady Gminy K“J“brzeg z dnia 

25 czerwca 2002 r., Nr XLIIIł287ł10 Rady Gminy K“J“brzeg z dnia 3 marca 2010 rŁ, uchwala się zmianę 
miejscowego planu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy K“J“brzeg dla czę`ci “brębu ewidencyjneg“ 
R“`cięcin“ zwaneg“ dalej ”lanem miejsc“wym, zg“dnie z rysunkiem planu miejscowego. 
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2Ł Przedmi“tem zmiany ”lanu miejsc“weg“ jest ”rzeznaczenie terenów na cele zabud“wy mieszka-

niowej, zagr“d“wej, usJug“wej, turystycznej, ”r“dukcyjnej, k“munikacji i infrastruktury technicznej oraz 

zieleni, wód i uwytk“wania r“lniczeg“Ł W planie miejscowym wydzielono i “kre`l“n“ tereny ”“dlegające 
ochronie prawnej i proponowane do ochrony. 

3. Powierzchnia “bszaru “bjęteg“ ”lanem wyn“si 1082,4859 ha. 

§ 2. Integralnymi skJadnikami tekstu uchwaJy są zaJączniki: 

1) rysunek planu miejscowego w skali 1:5000 stan“wiący zaJącznik nr 1; 

2) 3 rysunki planu miejscowego w skali 1:2000 stan“wiące zaJączniki nr 2a; 2b; 2c; 

3) wyrys studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy K“J“brzeg, czę`ć 
“brębu R“`cięcin“ stan“wiący zaJącznik nr 3; 

4) r“zstrzygnięcie Rady Gminy K“J“brzeg w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 

miejscoweg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gmŁ K“J“brzeg dla czę`ci “brębu ewidencyjne-

g“ R“`cięcin“, stan“wiące zaJącznik nr 4; 

5) r“zstrzygnięcie Rady Gminy K“J“brzeg “ sposobie realizacji zapisanych w projekcie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzenneg“ gmŁ K“J“brzeg dla czę`ci “brębu ewidencyjneg“ Ro-

`cięcin“ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz 
zasadach ich finans“wania, stan“wiące zaJącznik nr 5. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 3. Zasady konstrukcji planu miejscowego. 

1Ł Ustalenia tekstu ”lanu miejsc“weg“ skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL “gólnych “b“wiązujących na caJym “bszarze “bjętym ”lanem miejsc“wym, w zakresie okre-

`l“nym w ustaleniach niniejszej uchwaJy; 
3) ustaleL szczegóJ“wych dla “kre`l“nych w ”lanie miejsc“wym terenów funkcj“nalnych wyznacz“nych 

liniami r“zgraniczającymi “ równym ”rzeznaczeniu lub “ równych zasadach zag“s”“dar“wania; 
4) ustaleL k“Lc“wychŁ 

2Ł Przebieg linii r“zgraniczających d“ celów “”rac“waL ge“dezyjnych nalewy “kre`lić ”“”rzez “dczyt 
odpowiednich linii z tekstu i rysunku planu miejscowego. 

3. W tek`cie i na rysunku ”lanu miejsc“weg“ w”r“wadz“ne z“staJy “znaczenia w nastę”ujący s”“sób: 

1) duwa litera ”rzed cyfrą - oznacza symbol literowy jednostki strukturalno-przestrzennej; 

2) cyfra lub liczba po literze - “znaczają symb“l k“lejn“`ci terenu funkcj“nalneg“ w jednostce struktu-

ralno-przestrzennej; 

3) maJa litera - oznacza te tereny funkcjonalne w których wystę”ują ”“d“bne uwarunk“wania; 
4) duwe litery lub litery na k“Lcu - “znaczają symb“l ”rzeznaczenia terenuŁ 

4Ł Ob“wiązuje “s“bna numeracja dla terenów dróg, ciągów ”iesz“-jezdnych i ciągów ”ieszychŁ 

5Ł Czę`ć graficzna ”lanu skJada się z: 

1) rysunku planu miejscowego w skali 1:5000 “bejmująceg“ czę`ć “brębu R“`cięcin“ “bjęteg“ ”lanem 
miejsc“wym na którym zaznacz“n“ “bszary dla których s”“rządz“n“ rysunki ”lanu miejsc“weg“ 
w skali 1:2000 i który t“ rysunek ”“siada “drębne ustalenia szczegóJ“we dla terenów funkcj“nalnych 
nie ”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę tznŁ: terenów lasów, terenów r“lniczych, wód ”“wierzchni“wych, 
istniejących dróg “raz ”“z“staJych ”rzeznaczeL terenów; 

2) 3Ł rysunków ”lanu miejsc“weg“ w skali 1:2000 dla terenów ”rzeznacz“nych ”“d zainwest“wanie, 
które ”“siadają ustalenia szczegóJ“we dla terenów funkcj“nalnychŁ 

6. W celu Jatwiejszej l“kalizacji terenów funkcj“nalnych “bszar “”rac“wania ”“dziel“n“ na 2 jedn“st-

ki strukturalno-przestrzenne oznaczone symbolami literowymi: A, B w których znajdują się ”“szczególne 
tereny funkcjonalne i dla których d“k“nan“ ustaleL uwarunk“waL inwestycyjnychŁ 

7Ł Tereny k“munikacji “znacz“ne z“staJy symb“lami liczb“wymi i klasami drógŁ 

8. W ”rzy”adku braku ”rzedmi“tu ustaleL nie ”“daje się nakazów, zakazów lub “graniczeL w tym za-

kresie. 

9Ł Ustalenia “gólne “b“wiązują we wszystkich przypadkach, w których inaczej nie stan“wią ustalenia 
dla terenów funkcj“nalnychŁ 
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§ 4. Na “bszarze “bjętym ”lanem ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów i ich symbole: 

1) tereny ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę mieszkani“wą i usJug“wą: 
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

b) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

c) U - tereny zabud“wy usJug“wej; 
d) UC - tereny r“zmieszczenia “biektów handl“wych “ ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m²; 
e) UKs - tereny zabud“wy usJug sakralnych; 

f) UH - tereny zabud“wy usJug handlu i gastronomii; 

g) UT - tereny zabud“wy usJug turystycznych; 
h) US - tereny sportu i rekreacji; 

2) tereny zieleni: 

a) ZL - lasy; 

b) ZP - tereny zieleni urządz“nej; 
c) ZD - tereny “gr“dów dziaJk“wych; 
d) Zd - tereny “gr“dów; 
e) ZC - cmentarz; 

3) tereny uwytk“wane r“lnicz“: 
a) Rz - tereny rolnicze o d“minacji Jąk i pastwisk, miejscami grunty orne; 

b) Ro - tereny rolnicze o d“minacji gruntów “rnych, miejscami ”astwiska; 
c) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

d) RU - tereny “bsJugi ”r“dukcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 

4) tereny komunikacji: 

a) tereny dróg ”ublicznych: 
- KDG - dr“ga klasy gJównej; 
- KDL - droga klasy lokalnej 

- KDD - droga klasy dojazdowej; 

b) KDW - dr“ga wewnętrzna; 
c) KPJ - ciąg ”iesz“-jezdny; 

d) KP - ciąg ”ieszy; 
e) KS - tereny “bsJugi k“munikacji - ”arkingi, garawe, stacja ”aliw; 

5) tereny infrastruktury technicznej: 

a) K - tereny urządzeL kanalizacji sanitarnej - prze”“m”“wnia `cieków; 
b) W - tereny urządzeL za“”atrzenia w w“dę - ujęcie w“dy; 
c) E - tereny urządzeL elektr“energetyki - stacja transformatorowa; 

d) IT - tereny urządzeL infrastruktury technicznej; 
6) tereny ”“z“staJe: 

a) P - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów, magazynów i baz; 

b) I - tereny “biektów za”lecza g“s”“darczeg“ mieszkaLców; 
c) WS - tereny wód ”“wierzchni“wych, `ródląd“wych; 
d) ZZ - “bszary naraw“ne na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dziŁ 

§ 5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu. 

1Ł Nastę”ujące “znaczenia graficzne na rysunku ”lanu miejsc“weg“ są “b“wiązującymi ustaleniami: 

1) granica “bszaru “bjęteg“ s”“rządzeniem ”lanu miejsc“weg“; 
2) granica “bszaru dla któreg“ s”“rządz“n“ rysunki ”lanów miejsc“wych w skali 1:2000; 

3) symbole literowe jednostek strukturalno-przestrzennych; 

4) symb“le cyfr“we terenów funkcj“nalnych; 
5) symb“le liter“we terenów funkcj“nalnych ”“J“w“nych w równych miejscach “ podobnych uwarunko-

waniach; 

6) symbole przeznaczenia; 

7) “b“wiązujące linie zabudowy; 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

9) linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“waniaŁ 

2Ł Nastę”ujące “bszary wyznacz“ne granicami i “biekty “znacz“ne symb“lami ”“dlegają “chr“nie lub 
są ”r“jekt“wane d“ “chr“ny na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych: 

1) granica s”ecjalneg“ “bszaru “chr“ny siedlisk Natura 2000 ｭŚ“rzecze Parsętyｬ; 
2) granica “bszaru s”ecjalnej “chr“ny ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiat“wskieｬ; 
3) granica ”r“jekt“waneg“ zes”“Ju ”rzyr“dnicz“-krajobraz“weg“ ｭPrad“lina i d“lina rzeki Parsętyｬ; 
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4) granica “bszaru “raz terenu górniczeg“ ｭK“J“brzeg IIｬ utw“rz“neg“ dla zJ“wa leczniczych wód mine-

ralnych; 

5) granica terenu “chr“ny bez”“`redniej ujęcia w“dy ｭB“gucin“ - R“`cięcin“ｬ; 
6) granica terenu ochrony ”“`redniej - ujęcia w“dy ｭB“gucin“ - R“`cięcin“ｬ; 
7) budynki i bud“wle “bjęte “chr“ną k“nserwat“rską ustaleniami ”lanu miejsc“weg“; 
8) granica strefy ｭBｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej; 
9) granica strefy ｭKｬ “chr“ny kraj“brazu kultur“weg“; 
10) granica strefy ｭW Iｬ ”eJnej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 
11) granica strefy ｭW IIｬ czę`ci“wej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 
12) granica strefy ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznychŁ 

§ 6. Ilekr“ć w niniejszej uchwale jest uwyte “kre`lenie: 

1) budynek gospodarczy w zabudowie jednorodzinnej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć budynek ”rzeznacz“ny 
d“ czynn“`ci “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnych; 

2) cechy gJówne “biektu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć: wys“k“`ć “biektu, bryJę, f“rmę “raz ksztaJt dachu; 
3) dziaJka sąsiednia - nalewy ”rzez t“ r“zumieć dziaJkę bud“wlaną wyznacz“ną ge“dezyjnie, 

o “kre`l“nym numerze ewidencyjnym, wielk“`ci “raz f“rmie uwytk“wania, która ”“siada ws”ólny “d-

cinek graniczny z dziaJką w st“sunku d“ której “dn“si się za”is; 
4) front budynku - nalewy ”rzez t“ r“zumieć `cianę budynku eks”“n“waną ”“d względem architekto-

nicznym w której znajduje się gJówne wej`cie d“ budynku; 
5) granica tylna dziaJki - nalewy ”rzez t“ r“zumieć granicę dziaJki znajdującą się ”“ ”rzeciwnej str“nie 

w stosunku do drogi z której jest wjazd na dziaJkę; 
6) il“`ć k“ndygnacji wymieni“na w tek`cie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wszystkie k“ndygnacje licz“ne “d 

”“wierzchni ”“sadzki znajdującej się ”rzy gJównym wej`ciu d“ budynku i ”“wywej, w tym poddasze 

z pomieszczeniami przeznacz“nymi na ”“byt ludzi; wszystkie budynki m“gą ”“siadać k“ndygnację 
”“dziemną; 

7) linia r“zgraniczająca - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linie, które wyznaczają tereny “ równym ”rzeznaczeniu 
“raz równym s”“s“bie zag“s”“dar“wania i zabudowy w tym drogi i ulice; 

8) linie ”r“”“n“waneg“ ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linie ”r“”“n“waneg“ 
”“dziaJu terenu funkcj“nalneg“ na dziaJki bud“wlane w zakresie: 

a) ”rzebiegu dJuwszej i krótszej granicy dziaJki; 
b) rej“nów ”rzebiegu dróg “bsJugujących teren; 

9) lokalizacja w gJębi dziaJki - nalewy ”rzez t“ r“zumieć usytu“wanie, wskazanych w ustaleniach szcze-

góJ“wych budynków w “dlegJ“`ci nie mniejszej niw tylna linia zabud“wy budynku usytu“waneg“ “d 
strony drogi; 

10) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię wyznacz“ną na rysunku ”lanu i “kre-

`l“ną w tek`cie uchwaJy, ”rzed którą nie w“ln“ zl“kaliz“wać `ciany budynku; “ka”y i gzymsy m“gą 
być wysunięte nie więcej, aniweli 0,7 m ”rzed linię zabud“wy, a balkony, wykusze, przedsionki, 

schody wej`ci“we d“ budynku i tarasy 1,5 m; w ”rzy”adku braku “kre`lenia graficzneg“ linii zabu-

d“wy na rysunku ”lanu jak“ linię zabud“wy nalewy ”rzyjm“wać istniejącą linię w sąsiedztwie s”eJnia-

jącą warunki “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych; 
11) “b“wiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię wyznacz“ną na rysunku ”lanu i “kre`lo-

ną w tek`cie uchwaJy, wzdJuw której nalewy zl“kaliz“wać minŁ 75% dJug“`ci `ciany budynku, ”“zo-

staJa czę`ć `ciany m“we być c“fnięta w gJąb nie więcej jak 1,5 m; okapy i gzymsy m“gą być wysu-

nięte nie więcej, aniweli 0,7 m ”rzed linię zabud“wy, a balkony, wykusze, przedsionki, tarasy i schody 

wej`ci“we d“ budynku d“ 1,5 m; linia ta nie d“tyczy d“bud“wanych garawy, które m“gą być c“fnięte 
w gJąb dziaJki; 

12) rozbudowa - nalewy ”rzez t“ r“zumieć d“bud“wę i nadbud“węŁ Śla “biektów chr“ni“nych ustaleniami 
”lanu miejsc“weg“ “b“wiązują za”isy § 10; 

13) przebudowa komunikacji i infrastruktury technicznej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wyk“nanie, r“bót 
w wyniku których nastę”uje ”“dwywszenie wart“`ci uwytk“w“-funkcjonalnych i technicznych, reali-

zowanych w szczególn“`ci ”“”rzez w”r“wadzanie r“związaL, urządzeL “raz ”arametrów i materiaJów 
technicznych “d”“wiadających najn“wszej wiedzy branw“wej; 

14) przeznaczenie podstawowe - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wskazany dla daneg“ terenu “kre`l“neg“ 
symb“lem ”rzeznaczenia terenu udziaJ minimum 51% ”“wierzchni zabud“wy budynków na ten cel 
przeznaczonych (bez zabudowy zaplecza), z zastrzeweniem budynków mieszkalnych jedn“r“dzinnych, 
gdzie d“”uszcza się wydzielenie l“kalu uwytk“weg“ zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ W przypadku lo-

kalizacji przeznaczenia podstawowego i uzu”eJniająceg“ w jednym budynku nalewy “d”“wiedni“ “d-

nie`ć ”“wierzchnie uwytk“we (51-49%); 
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15) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”“z“staJe zag“s”“dar“wanie terenu ”“za 
”rzeznaczeniem ”“dstaw“wym, “kre`l“ne dla wyznacz“neg“ terenu i jeg“ zabud“wy, niezbędne dla 
wJa`ciweg“ zag“s”“dar“wania i dziaJania ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“, w tym infrastrukturę tech-

niczną, z zastrzeweniem d“”uszczenia szerszeg“ zakresu infrastruktury technicznej niw niezbędna dla 
zag“s”“dar“wania terenu dziaJki; d“”uszcza się równiew d“tychczas“we uwytk“wanie d“ czasu jeg“ 
likwidacji; 

16) ”“ddasze uwytk“we - nalewy ”rzez t“ r“zumieć k“ndygnację w dachu stromym (poddasze) z pomiesz-

czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 

17) powierzchnia zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”“wierzchnię terenu zajętą ”rzez budynki w stanie 

wyk“Lcz“nym, którą wyznacza rzut ”i“n“wy zewnętrznych krawędzi budynków na ”“wierzchnię te-

renuŁ Nie wlicza się d“ ”“wierzchni zabud“wy: tarasów, ”“wierzchnię “biektów bud“wlanych nie 
wystających ”“nad ”“wierzchnię terenu, ”“wierzchnię elementów drug“rzędnych - n”Ł: sch“dów 
zewnętrznych, daszków markiz, “`wietlenia zewnętrzneg“ “raz ”“wierzchnię “biektów ”“m“cniczych 
- np.: szklarni, altan; 

18) usJugi - nalewy ”rzez t“ r“zumieć dziaJaln“`ć, której celem jest zas”“k“jenie ”“trzeb ludn“`ci, a nie 

wytwarzanie met“dami ”rzemysJ“wymi dóbr materialnych, ”rzy czym dziaJaln“`ć ta nie m“we ”“wo-

d“wać uciąwliw“`ci w emisji substancji, energii “raz haJasu i nie m“we być ”rzedsięwzięciem dla któ-
reg“ jest wymagane lub m“we być wymagane s”“rządzenie ra”“rtu “ “ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia 
na `r“d“wisk“Ł W “brębie zabud“wy jedn“r“dzinnej m“wna l“kaliz“wać budynek mieszkalny jedn“ro-

dzinny w którym d“”uszcza się wydzielenie d“ dwóch l“kali mieszkalnych alb“ l“kalu mieszkalneg“ 
i l“kalu uwytk“weg“ “ ”“wierzchni caJk“witej nie ”rzekraczającej 30% ”“wierzchni caJk“witej budyn-

ku, w którym t“ l“kalu d“”uszcza się l“kalizację: ”“k“i na wynajem turystów, biur, gabinetów lekar-

skich, sal wystaw“wych, skle”ów “ ”“wŁ s”rzedawy d“ 50 m², usJug rzemie`lniczych z wyklucze-

niem usJug “ charakterze produkcyjnym; 

19) usJugi wiel“funkcyjne - zbiór usJug “kre`l“nych szczegóJ“w“ w ustaleniach dla terenów funkcj“nalnych; 
20) usJugi rzemie`lnicze - w budynku mieszkalnym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć usJugi wyk“nywane bez 

zaplecza warsztatowego, o ”“wierzchni d“ 50 m² n”Ł: fryzjerskie, f“t“graficzne, zegarmistrzowskie, 

krawieckie, kaletnicze itp. W ”rzy”adku wyk“nywania usJug rzemie`lniczych w wydzielonym budynku 

- usJugi, które nie m“gą ”“w“d“wać uciąwliw“`ci w emisji substancji, energii “raz haJasu i nie m“gą 
być ”rzedsięwzięciem m“gącym zawsze lub ”“tencjalnie znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“; w “b-

rębie terenów ”r“dukcyjnych i usJug“wych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć dziaJaln“`ć g“s”“darczą wyko-

nywaną z zapleczem warsztatowym i magazynowym; 

21) zakaz wtórnych ”“dziaJów - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zakaz d“tyczący ”“dziaJów ge“dezyjnych w wy-

niku których mają ”“wstać n“we dziaJki ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę nie s”eJniające ustaleL ”lanu 
w zakresie wielk“`ci dziaJki; 

22) zieleL `redni“wys“ka - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zadrzewienia i zakrzaczenia do wys“k“`ci 3,0 m; 

23) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zabud“wę tymczas“wą nie zwią-
zaną z placem budowy; 

24) za”lecze “bsJugi - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zabud“wę w której d“”uszcza się l“kalizację: za”lecza 
gospodarczego, techniczneg“, sanitarneg“, ”“mieszczenia: rekreacji, usJug zabieg“wych i gastronomii 

“bsJugujących gJównie uwytk“wników terenu funkcj“nalneg“ na której się znajdują “raz basen; 
25) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - tereny w “brębie których d“”uszcza się 

l“kalizację zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej “raz usJug z “kre`leniem ”r“cent“weg“ udziaJu 
l“kalu uwytk“weg“ d“ 30% caJk“witej ”“wierzchni budynku; d“”uszcza się d“datk“w“ bud“wę bu-

dynku parterowego w którym jest m“wliw“`ć ”r“wadzenia usJug “ ”“wierzchni zabud“wy d“ 100 m² 
i wys“k“`ci d“ 5,0 m; 

26) zach“wuje się istniejące ”“dziaJy (wydzielenia) - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zach“wanie istniejących 
wydzieleL dziaJek ”“d cele inwestycyjne, z d“”uszczeniem regulacji granic dziaJek w celu ”“większe-

nia terenu ”“d warunkiem zach“wania minimalnej ”“wierzchni dziaJki dla danej funkcji; 
27) zabudowa - zainwestowanie terenu obiektami budowlanymi. 

§ 7. Ustalenia d“tyczące zasad “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“Ł 

1Ł Ustala się zach“wanie i “chr“nę nastę”ujących skJadników zag“s”“dar“wania terenów: 

1) “biektów maJej architektury; 
2) ka”liczek ”rzydr“wnych; 
3) cennych przyrodniczo i krajobrazowo drzew. 
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2Ł źabrania się bud“wy budynków “ wys“k“`ci ”“wywej 20,0 mŁ Ś“”uszcza się bud“wę bud“wli in-

frastruktury telek“munikacyjnej (anten, wiew i masztów) w miejscach nie wykluczonych przepisami od-

rębnymi (tereny zagr“w“ne ”“w“dzią i “bjęte f“rmami “chr“ny) “ wys“k“`ci wynikającej z potrzeb tech-

nologicznych. 

3. W “brębie dziaJki na której d“minująca jest zabud“wa mieszkani“wa jedn“r“dzinna d“”uszcza się 
l“kalizację w“ln“st“jąceg“ garawu i budynku g“s”“darczeg“ alb“ ich ”“Jączenie w jeden budynek, pod 

warunkiem, we będą t“ budynki ”arter“we, “ ”“wierzchni zabud“wy kawdeg“ z nich d“ 50 m², lub Jącznie 
d“ 100 m², a wys“k“`ć kalenicy nie ”rzekr“czy 5,0 mŁ Śach budynku garaw“weg“, g“s”“darczeg“ lub 
gospodarczo-garaw“weg“ dwus”ad“wy lub wiel“s”ad“wy “ nachyleniu ”“Jaci dach“wych “d 20° d“ 
35°, ”“krycie materiaJem ”“d“bnym d“ budynku mieszkalneg“ lub ”Jytami dachowymi z wykluczeniem 

”Jyt ”JaskichŁ K“l“r ”“krycia dachu jak budynku zabud“wy ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“Ł Ś“”uszcza się 
równiew l“kalizację “czek w“dnych “ ”“wŁ d“ 10% ”“wŁ dziaJki i maksimum 100 m²Ł P“wywsze ”arame-

try zabud“wy d“”uszcza się w “brębie zabudowy zagrodowej wraz z budynkami gospodarczymi wynika-

jącymi z ”“trzeb techn“l“gicznych g“s”“darstwaŁ Śla zabud“wy wiel“r“dzinnej nalewy zl“kaliz“wać gara-

we w zabudowie parterowej w il“`ci minimum 0,75 na 1 mieszkalnie lub miejsca ”“st“j“we wraz 
z garawami w il“`ci minimum 1,1 na 1 mieszkanie; 

4Ł L“kaliz“wanie budynków garaw“wych i g“s”“darczych ”rzy b“cznej granicy dziaJki d“”uszcza się 
tylko w ”rzy”adkach d“”uszcz“nych ustaleniami ”lanu dla “kre`l“nych terenów funkcj“nalnych i wyko-

nywanych jedn“cze`nie ”rzez “bu sąsiadów lub w nawiązaniu d“ stanu istniejąceg“Ł 

5Ł źabrania się st“s“wania nastę”ujących ”“kryć dach“wych na budynkach mieszkalnych, usJugo-

wych, turystycznych i garawach: ”a”y i blachy ”JaskiejŁ 

6Ł źabrania się st“s“wania “gr“dzeL z ”Jyt bet“n“wych, metalowych, tworzyw sztucznych lub in-

nych ”eJnychŁ Ogr“dzenie “d str“ny dr“gi lub ciągu ”iesz“-jezdneg“ “bjęte jednym ”rzedsięwzięciem in-

westycyjnym ”“winny mieć jednak“wy wygląd i wys“k“`ćŁ Wskazane wyw“”J“ty “ r“`linn“`ci kwitnącej 
w ciągu równych ”ór r“kuŁ 

7Ł źabrania się l“kaliz“wania “biektów “raz ”r“wadzenia dziaJaln“`ci na caJym “bszarze ”lanu miej-

scowego na terenach na ten cel nie przeznaczonych. 

8Ł źakaz l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych nietrwale związanych z gruntem za wyjąt-

kiem “biektów związanych z ”lacem bud“wy, “kre`l“nych w § 12 ustaleL ”lanu miejsc“weg“ i ustale-

niach planu miejscowego dla terenu funkcjonalnego. 

9Ł źabud“wa wynikająca z ”rzeznaczenia uzu”eJniająceg“ nie m“we być realiz“wana wcze`niej, aniwe-

li zabudowa wynikająca z przeznaczenia podstawowego. 

10Ł Ś“ elewacji budynków nalewy st“s“wać k“l“rystykę ”astel“wąŁ Od ”“wywszeg“ ustalenia do-

”uszcza się “dstę”stw“ ”“”rzez st“s“wanie cegJy klinkier“wej, naturalnych “kJadzin ceramicznych “raz 
drewna i kamienia. Dachy budynków mieszkalnych i usJug“wych nalewy ”“kryć dachówką, blach“da-

chówką lub g“ntem bitumicznym w k“l“rze brąz“wym, ceglastym lub wi`ni“wymŁ 

11Ł Ś“”uszcza się l“kaliz“wanie w“ln“ st“jących n“`ników reklam“wych w ”“staci sJu”ów rekla-

mowych o `rednicy 1,0 ÷ 2,0 m i wys“k“`ci d“ 3,5 m oraz zgodnie z ust. 13. 

12Ł źabrania się l“kaliz“wania n“`ników reklam“wych na terenach zieleni urządz“nejŁ 

13Ł Ś“”uszcza się l“kaliz“wanie reklam na `cianie budynku “ ”“wierzchni d“ 10% ”“wierzchni `cia-

nyŁ Reklamy w“ln“st“jące na dziaJce nie m“gą ”rzesJaniać elewacji budynku, a ich ”“wierzchnia nie m“we 
być większa, aniweli 5% ”“wierzchni `ciany elewacjiŁ 

14Ł Maksymalną ”“wierzchnię zabud“wy i minimalną ”“wierzchnię terenu bi“l“gicznie czynneg“ “bli-
cza się w st“sunku d“ dziaJki stan“wiącej wJasn“`ć teg“ sameg“ wJa`cicielaŁ 

15. Tereny zabudowy zagrodowej wyznaczone w ”lanie nalewy r“zumieć jak“ dziaJki na których do-

”uszcza się bud“wę budynku mieszkalneg“, garawu i budynków g“s”“darczych związanych z ”r“wadz“ną 
dziaJaln“`cią w rodzinnych gospodarstwach rolnych (w tym ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych) 

zgodnie z ustaleniami dla ”“szczególnych jedn“stekŁ 
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16. W “brębie terenów r“lniczych ”“za ustaleniami ”lanu miejsc“weg“ d“”uszcza się l“kalizację za-

bud“wy zagr“d“wej na gruntach wJa`cicieli (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) gospodarstwa rolnego o po-

wierzchni min. 3,0 haŁ Minimalna ”“wierzchnia dziaJki ”“d zabud“wę zagr“d“wą winna wyn“sić 0,30 ha, 

a zabud“wa zagr“d“wa m“we być zl“kaliz“wana w miejscach s”eJniających wszystkie nastę”ujące wa-

runki lokalizacyjne: 

1) lokalizacja nie koliduje z ustaleniami planu miejscowego w zakresie funkcji, infrastruktury technicznej, 

“chr“ny `r“d“wiska, stref “chr“nnych it”Ł; 
2) nie są t“ “bszary naraw“ne na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi; 
3) nie są t“ tereny ”“lderów, Jąk (wykazywane w ewidencji) “raz “bszarów na których ”rzewawają grun-

ty ”“ch“dzenia “rganiczneg“ (”“wywej 50% ”“wierzchni dziaJki) - wedJug klasyfikacji gleb“wej; 
4) są t“ tereny ”“J“w“ne ”rzy dr“dze “ nawierzchni utwardzonej; 

5) ”rzylegają d“ dróg w których znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej, w“d“ciąg“wej i energia elek-

tryczna na “dcinku dziaJki; 
6) nie wystę”ują strefy “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych wykluczające zabud“wę; 
7) nie są wyklucz“ne z zabud“wy na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych. 

17. W “brębie zabud“wy zagr“d“wej d“”uszcza się ”r“wadzenie dziaJaln“`ci agr“turystycznej ”“d 
warunkiem s”eJnienia nastę”ujących uwarunk“waL: 

1) minimalna ”“wierzchnia n“wej dziaJki zabud“wy zagr“d“wej 0,30 ha i istniejącej 0,20 ha; 

2) w “brębie dziaJki nie jest ”r“wadz“na dziaJaln“`ć h“d“wlana (h“d“wla jak“ uródJ“ utrzymania); 
3) dziaJka zagr“d“wa nie ”rzylega d“ dziaJki na której ”r“wadz“na jest dziaJaln“`ć uciąwliwaŁ 

18. W ”rzy”adku ”r“wadzenie dziaJaln“`ci agr“turystycznej d“”uszcza się realizację zabudowy i za-

g“s”“dar“wanie terenu, które um“wliwią tury`cie ”“byt, rekreację “raz k“rzystanie z usJug `wiadcz“nych 
”rzez r“lników 

19Ł Turysta m“we zamieszkać w budynku mieszkalnym rolnika lub budynkach wybudowanych na cele 

agr“turystyczne, które s”eJniają nastę”ujące uwarunk“wania: 

1) zabudowa parterowa o Jącznej ”“wierzchni zabud“wy na cele agr“turystyczne 200 m²; 
2) wys“k“`ć budynków d“ 5,5 m; 

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe. 

Ś“”uszcza się l“kalizację ”arter“wych d“mków turystycznych, które s”eJniają ”“wywsze uwarunko-

wania (w tym Jączną ”“wŁ zabud“wy 200 m²)Ł 

20. W “brębie terenów ”rzeznacz“nych ustaleniami ”lanu miejsc“weg“ ”“d funkcję r“lniczą (z wy-

kluczeniem Jąk, terenów zlew“wych, terenów “bjętych “chr“ną), d“”uszcza się bud“wę budynków go-

s”“darczych związanych wyJącznie z dziaJaln“`cią r“lniczą “ ”“wŁ zabud“wy d“ 150 m², ”arter“wych 
o wys“k“`ci kalenicy d“ 7,0 m, których l“kalizacja s”eJnia uwarunk“wania ”rze”isów “drębnychŁ Śo-

”uszcza się równiew l“kalizację altan i “biektów g“s”“darczych w “brębie dziaJki “ powierzchni min. 

0,30 ha związanej z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią “gr“dniczą, sad“wniczą i o powierzchni zabudowy do 35 

m², wys“k“`cią d“ 5,0 m, z dachami dwuspadowymi. 

21. W “brębie dziaJki bud“wlanej ”rzeznacz“nej ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną, zabu-

d“wę jedn“r“dzinną z usJugami “raz zabud“wę zagr“d“wą “ ”“wierzchni “kre`l“nej w planie miejscowym 

m“wna zl“kaliz“wać tylk“ jeden budynek mieszkalnyŁ 

22. W ”rzy”adku gdy n“we ustalenia ”lanu miejsc“weg“ nie są zg“dne z ustaleniami wcze`niej wy-

danych i u”raw“m“cni“nych decyzji “dn“`nie uwarunk“waL zabud“wy, m“wna w procesie realizacyjnym 

st“s“wać ”“”rzednie uwarunk“waniaŁ 

23. Do czasu realizacji zagospodarowania planowanego w ”lanie miejsc“wym d“”uszcza się uwytko-

wanie terenu i zabud“wę zg“dnie ze stanem istniejącym i zapisami w ewidencji dziaJki z m“wliw“`cią r“z-

budowy w nawiązaniu d“ istniejąceg“ zainwest“waniaŁ 

24Ł Śla ”“szczególnych terenów funkcj“nalnych “b“wiązują d“”uszczalne ”“zi“my haJasu w `r“do-

wisku “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ Jeweli dla jedneg“ terenu “kre`l“n“ kilka funkcji uznaje się, we 
d“”uszczalny ”“zi“m haJasu ”“winien być ustal“ny jak dla ”rzewawająceg“ r“dzaju funkcjiŁ 

25. W “brębie dziaJek bud“wlanych nalewy ”rzewidzieć miejsca na ”“jemniki sJuwące d“ czas“weg“ 
gr“madzenia “d”adów staJych z uwzględnieniem m“wliw“`ci ich segregacjiŁ 

26Ł Wyklucza się realizację wiew “ konstrukcji kratowej 
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§ 8. Ustalenia d“tyczące zasad “chr“ny i ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznejŁ 

1. W ”lanie wyznacza się nastę”ujące ”rzestrzenie publiczne: 

1) dr“gi ”ubliczne, ciągi ”iesze, ciągi ”iesz“-jezdne; 

2) parkingi i miejsca ”“st“j“we sam“ch“dów ”“wszechnie d“stę”ne; 
3) tereny usJug ”ublicznych; 
4) tereny zieleni urządz“nej i rekreacji ”“wszechnie d“stę”ne - parki, skwery, tereny sportowe i rekreacyjne. 

2Ł Śla terenów wymieni“nych w ust. 1 “kre`la się: 

1) w zakresie zasad umieszczania w ”rzestrzeni ”ublicznej tymczas“wych “biektów handl“w“-gastrono-

micznych i rekreacyjnych - zg“dnie z § 12 ustaleL ”lanu; 
2) w zakresie zasad umieszczania w ”rzestrzeni ”ublicznej n“`ników reklam“wych - zgodnie z § 7 usta-

leL ”lanuŁ 

3Ł Obiekty bud“wlane k“nieczne d“ funkcj“n“wania miejsc“w“`ci, a w szczególn“`ci: bud“wle i sieci 

infrastruktury technicznej “raz zieleL urządz“ną m“wna realiz“wać na kawdym terenie funkcjonalnym do 

tego przeznaczonym oraz na innych o ile nie koliduje to z ustaleniami planu i ”rze”isami “drębnymiŁ 

4. Wszystkie publiczne obiekty budowlane i tereny ”“wszechnie d“stę”ne muszą być tak ”r“jekto-

wane, aweby byJy d“stę”ne dla “sób nie”eJn“sprawnych, a tereny i miejsca gr“madzenia się duwej liczby 
mieszkaLców i turystów ”“winny ”“siadać ”“wszechnie d“stę”ne t“aletyŁ 

§ 9. Ustalenia d“tyczące zasad “chr“ny `r“d“wiska i przyrody. 

1. W “brębie terenu “bjęteg“ ”lanem “b“wiązuje utrzymanie równ“wagi ”rzyr“dniczej i racjonalne 

g“s”“dar“wanie zas“bami `r“d“wiskaŁ 

2. źakazuje się realizacji zabud“wy w wyniku uwytk“wania której ”“wstają `cieki, które s”“w“d“waJy 

by zanieczyszczenie wód ”“wierzchni“wych i wgJębnychŁ Nie d“”uszcza się realizacji zabud“wy, z której 
`cieki nie byJyby “d”r“wadzane d“ sieci kanalizacyjnej sanitarnej ”“ 2018 rŁ (nie d“tyczy terenów uwyt-

kowanych rolniczo i zieleni urządz“nej)Ł 

3Ł Tereny nalewy tak uwytk“wać, aweby w wyniku st“s“waneg“ naw“wenia nie d“”r“wadzić d“ zanie-

czyszczeL wód, ”“wietrza i gleby. 

4Ł Czę`ć “bszarów “bjętych ”lanem miejsc“wym znajduje się w: 

1) s”ecjalnym “bszarze “chr“ny siedlisk Natura 2000 ｭŚ“rzecze Parsętyｬ (PLH320007) i w obszarze 

s”ecjalnej “chr“ny ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiat“wskieｬ (PLB320010). Uwarunkowania 

dla obszaru Natura 2000 zgodnie z art. 33 Ustawy o “chr“nie ”rzyr“dy, który mówi: 
ｭźabrania się, z zastrzeweniem artŁ 34, ”“dejm“wania dziaJaL m“gących “s“bn“ lub w ”“Jączeniu 

z innymi dziaJaniami, znacząc“ negatywnie “ddziaJywać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 

w szczególn“`ci: ”“g“rszyć stan siedlisk ”rzyr“dniczych lub siedlisk gatunków r“`lin i zwierząt, dla któ-
rych “chr“ny wyznacz“n“ “bszar Natura 2000 lub w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla których “chr“ny 
z“staJ wyznacz“ny “bszar Natura 2000, lub ”“g“rszyć integraln“`ć “bszaru Natura 2000 lub jeg“ ”“wią-
zania z innymi obszarami. 

Przepis ust. 1 st“suje się “d”“wiedni“ d“ ”r“”“n“wanych “bszarów mających znaczenie dla Ws”ól-

n“ty, znajdujących się na li`cie, “ której m“wa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu zatwierdzenia przez Ko-

misję śur“”ejską jak“ “bszary mające znaczenie dla Ws”óln“ty i wyznaczenia ich jako specjalne obszary 

ochrony siedlisk. 

Pr“jekty ”“lityk, strategii, ”lanów i ”r“gramów “raz zmian d“ takich d“kumentów a takwe ”lan“wane 
”rzedsięwzięcia, które m“gą znacząc“ “ddziaJywać na “bszar Natura 2000, a które nie są bez”“`redni“ 
związane z “chr“ną “bszaru Natura 2000 lub “bszarów, “ których m“wa w ust. 2, lub nie wynikają z tej 

“chr“ny, wymagają ”rze”r“wadzenia “d”“wiedniej “ceny “ddziaJywania na zasadach “kre`l“nych 
w ustawie z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o ud“stę”nieniu inf“rmacji “ `r“d“wisku i jego ochronie, udziale 

s”“JeczeLstwa w “chr“nie `r“d“wiska “raz “ “cenach “ddziaJywania na `r“d“wisk“Łｬ 

Kawde ”lan“wane ”rzedsięwzięcie “ ”“tencjalnym, bez”“`rednim lub ”“`rednim w”Jywie na stan “b-

szaru Natura 2000 ”“dlega “cenie uwzględniającej jeg“ ewentualne skutki w odniesieniu do chronionych 

siedlisk lub gatunków ”rze”r“wadz“nej na ”“dstawie ”rze”isów ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. 

o ud“stę”nieniu inf“rmacji “ `r“d“wisku i jeg“ “chr“nie, udziale s”“JeczeLstwa w “chr“nie `r“d“wiska 
oraz o “cenach “ddziaJywania na `r“d“wisk“Ł 
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Na “bszarze Natura 2000 nie ”“dlega “graniczeniu dziaJaln“`ć związana z utrzymaniem urządzeL i obiek-

tów sJuwących bez”ieczeLstwu ”rzeciw”“w“dzi“wemu “raz dziaJaln“`ć g“s”“darcza, r“lna, le`na, Jo-

wiecka i rybacka, a takwe amat“rski ”“Jów ryb, jeweli nie “ddziaJuje znacząc“ negatywnie na cele “chr“ny 
“bszaru Natura 2000 (nie zagrawają zach“waniu chronionych siedlisk i nie w”Jywają negatywnie w s”o-

sób ist“tny na chr“ni“ne gatunki r“`lin i zwierząt)Ł Nie d“tyczy t“ terenów “bjętych “drębnymi f“rmami 
“chr“ny ”rzyr“dy, n”Ł jak“ ”arków nar“d“wych i rezerwatów ”rzyr“dy, w st“sunku d“ których “b“wiązują 

zakazy wymienione w ustawie o ochronie przyrody. 

2) projektowanym zespole przyrodniczo-kraj“braz“wym ｭPrad“lina i d“lina rzeki ParsętyｬŁ Przedmi“tem 
“chr“ny jest d“lina Parsęty wraz z jej strefą krawędzi“wą, a takwe ciekawymi fragmentami wys“czy-

zny morenowej na caJej sw“jej dJug“`ciŁ Celem “chr“ny jest zabez”ieczenie naturalnych “dcinków 
rzeki ”rzed antr“”“”resją, ”rzy jedn“czesnym zach“waniu siedlisk byt“wania i rozrodu fauny wodnej 

oraz awifauny. 

Obszar ten cechuje się: 
a) wybitnymi walorami krajobrazowymi ze względu na duwe zrównic“wanie w wys“k“`ci ”“między 

dnem doliny a linią jej krawędzi, d“ch“dzące d“ 20,0 m n.p.m.; 

b) b“gactwem f“rm szaty r“`linnejŁ Stwierdz“n“ tu wystę”“wanie siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Dyrektywy Habitatowej oraz ustawy o ochronie przyrody. W doli-

nie Parsęty stwierdz“n“ większ“`ć siedlisk, które w tej gminie jak i caJej d“linie Parsęty, ”“winny 
być ”rzedmi“tem szczególnej tr“ski; 

c) b“gactwem faunyŁ Stwierdz“n“ tu byt“wanie gatunków będących ”rzedmi“tem zainteresowania 

Śyrektywy Habitat“wej “raz Ptasiej, K“nwencji BerneLskiej i B“Lskiej “raz ustawy “ ochronie 

przyrody. 

Zakazy i nakazy z“staną “kre`l“ne z chwilą utw“rzenia tej f“rmy “chr“nyŁ Nie mniej “becnie nalewy 
tak dziaJać, aweby nie zniszczyć wal“rów ”rzyrodniczych doliny. 

3) “bszarze “raz terenie górniczym ｭK“J“brzeg IIｬ utw“rz“nym dla zJ“wa leczniczych wód mineralnychŁ 
Na “bszarze górniczym “b“wiązują uwarunk“wania dla teg“ ty”u zJów górniczych “kre`l“ne w ”rze”i-

sach “drębnychŁ Wszelkie ”rzedsięwzięcia, m“gące w znacznym st“”niu w”Jywać na jak“`ć wód 
”“dziemnych, wymagają “”rac“wania ”r“jektów ge“l“giczn“-inwynierskich w celu rozpoznania zagro-

wenia i ”“djęcia dziaJaL zabez”ieczających zJ“we “raz ”“stę”“wania zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 
4) obszarze naraw“nym na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, zaznacz“nym na rysunku ”lanu, na którym 

“b“wiązują warunki “chr“ny “kre`l“ne w § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu, a wyznacz“nym wedJug wstęp-

nych wyników ｭStudium bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią na “bszarze RźGW w SzczecinieｬŁ 

5Ł Na terenie mŁ R“`cięcin“ ”r“”“n“wany jest ”“mnik ”rzyr“dy - lipa czteropienna - 09KDD. W przy-

”adku ustan“wienia ”“mnika ”rzyr“dy “b“wiązują ustalenia “raz zakazy “kre`l“ne w dokumencie usta-

nawiającym ”“mniki ”rzyr“dyŁ 

6. Na terenach planu miejsc“weg“ ustala się zakazy ”rzekraczania standardów i n“rm jak“`ci `r“do-

wiska ”“za granice dziaJki, d“ której inwest“r ma tytuJ ”rawnyŁ 

7. W “brębie ”“szczególnych terenów funkcj“nalnych ”“dlegających n“wemu zag“s”“dar“waniu 
ustanawia się “b“wiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnych zgodnie z zapisami niniejszego 

”lanuŁ Na terenach istniejącej zabud“wy i ”“dlegających ”rzebud“wie nalewy dąwyć d“ uzyskania tych 
wielk“`ciŁ 

8Ł Na terenie ”lanu ustala się “b“wiązek dąwenia d“ zach“wania cennych ”rzyrodniczo i krajobrazowo 

drzew na obszarach poza lasami z wyjątkiem ”rzy”adków wynikających z k“nieczn“`ci sytu“wania infra-

struktury technicznej, zJeg“ stanu zdr“w“tneg“ drzew lub niem“wliw“`ci innej l“kalizacji zabud“wy, aniwe-

li “kre`l“na w ustaleniach planu dla ”“szczególnych terenów elementarnychŁ 

9Ł Nalewy dąwyć d“ jak największej ”“wierzchni zadrzewieL i zakrzaczeL w “brębie kawdej dziaJki ga-

tunkami zg“dnymi ze `r“d“wiskiem grunt“wymŁ Unikać w”r“wadzania zieleni “bcej l“kalnym siedlisk“mŁ 

10. W “brębie terenów naraw“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi zakazuje się uwytk“wania terenów 
niezgodnych z ”rze”isami “drębnymiŁ 

§ 10. Ustalenia d“tyczące zasad “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“ i zabytkówŁ 

1. W “bszarze “”rac“wania wystę”ują budynki i budowle oraz strefy ochronne proponowane do 

ochrony ustaleniami planu miejscowego zgodnie z ”“niwszym wykazem: 

1) dom mieszkalny nr 21 - (R“`cięcin“); 
2) budynek hali ”“m” (ujęcie w“dy) - K“”ydJówk“; 
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3) budynek hali filtrów (ujęcie w“dy) - K“”ydJówk“; 
4) budynek studni (ujęcie w“dy) - K“”ydJówk“; 
5) budynek mieszkalny (w sąsiedztwie ujęcia w“dy) - K“”ydJówk“; 
6) budynek gospodarczy (w sąsiedztwie ujęcia w“dy) - K“”ydJówk“; 
7) strefa ｭBｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej (ujęcie w“dy) - K“”ydJówk“; 
8) kamienny “belisk u”amiętniający dziaJania WP w czasie II w“jny `wiat“wej; 
9) cmentarz poewangelicki - dz. nr 7/24, pow. 0,2240 ha, forma ochrony - strefa ｭKｬ “chr“ny kraj“bra-

zu kulturowego; 

10) strefy ochrony stanowisk archeologicznych - W I, W II, W III. 

2. Ustala się zasady ksztaJt“wania zabud“wy dla “biektów chr“ni“nych ustaleniami ”lanu miejsco-

weg“ we ws”óJdziaJaniu z “d”“wiednim “rganem d“ s”raw “chr“ny zabytkówŁ 

1) Ochronie podlega: 

a) uksztaJt“wanie “biektu, jeg“ f“rma architekt“niczna: gabaryty, wys“k“`ć, ksztaJt dachu, rodzaj 

pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji; 
b) “gólna k“m”“zycja elewacji “raz elementy detalu architekt“niczneg“; 
c) forma stolarki okiennej i drzwiowej (w elewacji frontowej); 

2) warunki ochrony: 

a) wymianę ”“krycia dach“weg“ z zastrzeweniem, we n“wy materiaJ ”“krycia będzie zbliw“ny d“ te-

go co wymieniany; 

b) term“m“dernizację budynku, ”rzy zach“waniu ”rzedw“jennych detali architekt“nicznych, 
z zastrzeweniem zakazu tynk“wania elementów “ryginalnie nie“tynk“wanych; 

c) remont elewacji budynku - malowanie, z zachowaniem dawnej kolorystyki; 

d) wymianę st“larki “kiennej ”rzy zach“waniu gJównych elementów ”“dziaJów; 
e) w ”rzy”adku k“niecznej r“zbiórki “biektu (”“ “rzeczeniu “ zJym stanie technicznym) nalewy “”ra-

c“wać d“kumentację techniczną i fotograficzną, a jeden egzŁ ”rzekazać “d”“wiedniemu “rgano-

wi dsŁ “chr“ny zabytków; 
3) zakazuje się: 

a) realiz“wania r“bót ty”u: d“bud“wy i r“zbud“wy budynku nie nawiązujących d“ charakterystycz-

nych cech budynku z wyJączeniem `ciany tylnej; 
b) umieszczania lukarn i balk“nów w ”“Jaci dachu “d str“ny fr“nt“wej, je`li w”r“wadzają dyshar-

m“nię w bryle budynku; 

c) zmiany s”adku ”“Jaci i formy dachu; 

d) termorenowacji i “sJaniania `cian zewnętrznych na budynkach z detalem architektonicznym oraz 

na budynkach z elewacją ceglaną bądu szachulc“wą, nietynk“waną; 
e) zmiany wielk“`ci “tw“rów “kiennych i drzwiowych z wyJączeniem `ciany tylnej; 
f) umieszczanie n“wych “tw“rów “kiennych i drzwi“wych lub likwidacji istniejących, je`li nie sta-

n“wi t“ rek“nstrukcji istniejących ”rzed w“jną “tw“rów “kiennych i drzwiowych z wyJączeniem 
`ciany tylnej; 

g) umieszczania na budynkach n“`ników reklam“wych w f“rmie bilb“rdów; 
4) nakazuje się: 

a) ”rzy rem“ntach dąwyć d“ ”rzywrócenia charakteru, ”r“”“rcji i formy architektonicznej oraz cech 

gJównych “biektu (stolarki okiennej i drzwiowej, detale architektoniczne); 

b) “dtw“rzyć detale architekt“niczne i elewacje. 

3. Na “bszarze “”rac“wania ustanawia się strefę ｭBｬ ochrony konserwatorskiej w “brębie zabud“wy 
ujęcia w“dy w K“”ydJówku - “bszar “chr“ny ukJadów ”rzestrzennych lub ich fragmentów, w “brębie 
których czytelne jest hist“ryczne r“z”lan“wanie “raz zabud“wa “ l“kalnych wart“`ciach kultur“wychŁ 

1) Ochronie podlega: 

a) rozplanowanie i ”rzekr“je dróg, ulic i ”laców (z uwzględnieniem m“wliw“`ci zach“wania pierwot-

nych nawierzchni); 

b) r“z”lan“wanie zabud“wy ”“szczególnych budynków techn“l“gicznych; 
c) architekt“niczna f“rma zabud“wy: gabaryty, ksztaJty dachów, zasadnicza k“m”“zycja elewacji, 

tradycyjnie st“s“wany materiaJ bud“wlany; 
d) zieleL k“m”“n“wana - star“drzew, ukJad i skJad gatunk“wy; 
e) maJa architekturaŁ 

2) Warunki ochrony: 

a) utrzymanie k“nserwacja i rewal“ryzacja zasadniczych elementów hist“ryczneg“ ukJadu ”rze-

strzennego; 
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b) rewaloryzacja i m“dernizacja “biektów “ wart“`ciach kultur“wych; 
c) d“cel“we usunięcie lub ”rzebud“wa “biektów dysharm“nizujących i k“lidujących z historycznym 

ukJadem i l“kalną architekturą; 
d) ws”óJdziaJanie z “d”“wiednim “rganem dsŁ “chr“ny zabytków w zakresie: 

- bud“wy n“wych “biektów; 
- ksztaJt“wania zabud“wy “ “kre`lonych gabarytach i bryle; 

- przebudowy i rem“ntów, a takwe zmiany funkcji “biektów “bjętych “chr“ną; 
- “chr“ny ukJadów ”rzestrzennych lub ich czę`ci, w “brębie których d“minuje hist“ryczne r“z-

planowanie i zabudowa o regi“nalnych lub l“kalnych wart“`ciach kulturowych, o niewielkim 

st“”niu zdegrad“wania, których stan zach“wania ”“zwala na ”rze”r“wadzenie dziaJaL k“n-

serwatorsko-rewaloryzacyjnych. 

4. Na “bszarze “”rac“wania ustanawia się strefę ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego - obszar 

ochrony krajobrazu uksztaJt“waneg“ w wyniku dziaJaln“`ci ludzkiej - cmentarz. 

1) Ochronie podlega: 

a) hist“rycznie uksztaJt“wana granica cmentarza i zaJ“weL zieleni k“m”“n“wanej; 
b) kompozycja zieleni - rozplanowanie i skJad gatunk“wy; 
c) ukJad dróg i alejek; 

d) maJa architektura - ogrodzenia, bramy; 

e) ukJad kwater cmentarnych 

f) zabytki se”ulkralne (krzywe, ”“mniki, “gr“dzenia kwater) i inne zach“wane elementy urządzenia 
cmentarzy. 

2) Warunki ochrony: 

a) zach“wanie hist“rycznych granic zaJ“weL kraj“braz“wych; 
b) zachowanie, konserwacja i rewal“ryzacja włw elementów zag“s”“dar“wania zaJ“weL zieleni; 
c) utrzymanie integraln“`ci cmentarza i alei (nie nalewy dzielić “bszaru na dziaJki uwytk“we); 
d) rewal“ryzacja zabytk“wych elementów kraj“brazu urządz“neg“, n”Ł ubytki w zadrzewieniu uzu-

”eJniać tymi samymi gatunkami drzew, zaleca się takwe st“s“wanie gatunków trwaJych i dJugo-

wiecznych; 

e) gdy nie ”rzewiduje się ”rac ren“wacyjnych nalewy ”“z“stawić zbi“r“wisk“ naturalnej sukcesji 
”rzyr“dniczej (n”Ł zdewal“ryz“wane zaJ“wenia cmentarne); 

f) u”“rządk“wać teren dawneg“ (“bŁ nieuwytk“waneg“) cmentarza, a zachowane zabytki sepulkral-

ne zabez”ieczyć - np. w formie lapidarium; 

g) wszelkie ”race ren“wacyjne, ”“rządk“we, wycinki drzew wymagają ”“stę”“wania zg“dnie z ”rze-

pisami “drębnymi; 
h) oznak“wanie cmentarza, jak“ hist“ryczneg“ miejsca ”“chówków; 
i) ewentualne ”rzeniesienie zagr“w“nych zabytków se”ulkralnych d“ la”idariumŁ 

5. Na “bszarze “”rac“wania wystę”ują strefy ｭW Iｬ, ｭW IIｬ i ｭW IIIｬ ochrony stanowisk archeolo-

gicznych. 

1) Strefa ｭW Iｬ ”eJnej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, wykluczającej wszelką n“wą dziaJaln“`ć 
inwestycyjnąŁ Strefa ｭW Iｬ “bejmuje stan“wiska w”isane d“ rejestru zabytków i ujęte w ewidencji 

“d”“wiednieg“ “rganu dsŁ “chr“ny zabytkówŁ W strefie tej “b“wiązuje: 
a) zakaz dziaJaln“`ci inwynierskiej, bud“wlanej i innej związanej z pracami ziemnymi, poza pracami 

sieci“wej infrastruktury technicznej, badaniami arche“l“gicznymi “raz ”racami zabez”ieczającymi 
zabytek ”rzed zniszczeniem, ”r“wadz“nymi na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi 
d“tŁ “chr“ny zabytków; 

b) zach“wanie istniejąceg“ ukJadu t“”“graficzneg“ terenuŁ 
2) Strefa ｭW IIｬ czę`ci“wej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, d“”uszczającej inwest“wanie ”“d 

“kre`l“nymi warunkamiŁ W strefie tej “b“wiązuje ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunko-

wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziemnych, wy”rzedzających r“z”“częcie ”rac ziemnych zwią-
zanych z realizacją zamierzenia, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tŁ “chr“ny za-

bytkówŁ 
3) Strefa ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, ”“legającej na ”r“wadzeniu inter-

wencyjnych badaL arche“l“gicznych w ”rzy”adku ”“dejm“wania ”rac ziemnychŁ Strefa ｭW IIIｬ “bej-

muje stan“wiska ujęte w ewidencji “d”“wiednieg“ “rganu dsŁ “chr“ny zabytkówŁ W strefie tej obo-

wiązuje ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac 
ziemnych, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tŁ “chr“ny zabytkówŁ 
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Spis stanowisk archeologicznych 

L.p.  Nazwa  Nr AZP  Funkcja  Datowanie  Strefa  

1  Przećmin“ 41/16-15 Lx KIv, WS, NOW W III 

2  Bezpraw 42/16-15 Lx, x WS. SR, NOW W III 

3  Bezpraw 43/16-15 Lx KP W III 

4  Bezpraw 47/16-15 Lx EK W III 

5  Bezpraw 48/16-15 Lx KP W III 

6  Bezpraw 49/16-15 Lx WS, NOW W III 

7  Bezpraw 50/16-15 Lx EK W III 

8  Bezpraw 51/16-15 C KIv W II  

9  Bezpraw 52/16-15 C KIv W III 

10  Bezpraw 53/16-15 Lx, x EK, NOW W III 

11  Bezpraw 54/16-15 Lx EK W III 

12  Bezpraw 56/16-15 Lx WS, SR W III 

13  Bezpraw 57/16-15 Lx / O EK / WS W III 

14  Bezpraw 58/16-15 Lx EK W III 

15  Bezpraw 59/16-15 Lx, x WS, SR, NOW W III 

16  R“`cięcin“ 62/16-15 x SR W III 

17  R“`cięcin“ 63/16-15 x SR W III 

18  KopydJówko  
 R“`cięcin“ 

66/16-15,  

 INZA - 1646 

G SR W I  

 

Wykaz uwytych skrótów: 
EK - epoka kamienia 

EB - e”“ka brązu 

KIv - kultura Juwycka 

KP - kultura pomorska 

WS - wczesne `redni“wiecze 

SR - `redni“wiecze 

NOW - n“w“wytne G - grodzisko 

O - osada 

x - punkt osadniczy 

Lx - `lad “sadniczy 

C - cmentarzysko 

§ 11. Ustalenia d“tyczące wielk“`ci dziaJek, zasad, warunków scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

1Ł P“Jączeniu i ”“wtórnemu ”“dziaJ“wi ”“winny ”“dlegać ”rzede wszystkim dziaJki wąskie i o utrud-

ni“nym d“stę”ie k“munikacyjnym, w “brębie których nie jest m“wliwe ”“”rawne zag“s”“dar“wanie tere-

nów lub nie jest m“wliwa realizacja drógŁ 

2Ł Minimalna ”“wierzchnia dziaJki n“w“ wydzielanej ”“winna wyn“sić (“ ile inaczej nie stan“wią 
ustalenia szczegóJ“we): 

1) dziaJka zabud“wy mieszkani“wej, jedn“r“dzinnej, w“ln“st“jącej - 0,10 ha; 

2) dziaJka zabud“wy mieszkani“wej wielorodzinnej - 0,75 ha; 

3) dziaJka zabud“wy usJug“wej - 0,01 ha; 

4) dziaJka zabud“wy zagr“d“wej - 0,30 ha. 

3Ł Minimalna zalecana szer“k“`ć granicy fr“nt“wej dziaJki i dJug“`ć wydzielanej dziaJki bud“wlanej 
dla ”“szczególnych r“dzajów zabud“wy (“ ile inaczej nie stan“wią ustalenia szczegóJ“we): 

1) zabud“wa mieszkani“wa, jedn“r“dzinna, w“ln“st“jąca - 25,0 m i 40,0 m; 

2) zabud“wa usJug handlu i rzemi“sJa - 20,0 m i 25,0 m; 

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 50,0 m. 

4) zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym - 40,0 m i 70,0 m; 
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4Ł źakazuje się ”“dziaJów dziaJek, w wyniku których n“we dziaJki nie będą miaJy ”arametrów “kre-

`l“nych w tek`cie uchwaJy dla ”“szczególnych ”rzeznaczeL terenu “ ile nie wynika to z ”rze”isów “dręb-

nych, uwarunk“waL technicznych, teren“wych, istniejąceg“ ksztaJtu dziaJki nie ”“zwalająceg“ na ”“dziaJ 
zgodnie z ”“wywszymi uwarunk“waniami i ustaleL szczegóJ“wychŁ 

§ 12. Ustalenia d“tyczące s”“s“bów i terminów tymczas“weg“ urządzania i uwytk“wania terenówŁ 

1Ł Nie d“”uszcza się dziaJaL i uwytk“wania terenów, które m“gą d“”r“wadzić d“ jeg“ degradacji 
w tym: wysy”ywania gruzu, zasy”ywania terenów ”“dm“kJych i zalewowych i skJad“wania nieczyst“`ciŁ 

2Ł Ś“ czasu zainwest“wania terenów zg“dnie z ustaleniami ”lanu miejsc“weg“ nalewy uwytk“wać g“ 

zgodnie z zapisami w ewidencji geodezyjnej lub zgodnie z ”rzeznaczeniem “kre`l“nym dla daneg“ terenu 
funkcjonalnego w uchwale z uwzględnieniem d“”uszcz“nych l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“w-

lanych. 

3Ł źakaz l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych do 120 dni w r“ku, trwale nie ”“Jącz“nych 
z gruntem - ki“sków ulicznych i ”awil“nów s”rzedawy ulicznejŁ źakazuje się l“kalizacji w pasach drogo-

wych i w ”asach ”rzyulicznych szer“k“`ci 50,0 m ”“wJ“k ”neumatycznych, barak“w“zów, ”rzycze” 
kempingowych itp. 

4. Z chwilą za”rzestania wyk“rzystywania tymczas“weg“ “biektu bud“wlaneg“ nalewy g“ zlikwido-

wać w terminie d“ 2 tyg“dni “d dnia zak“Lczenia dziaJaln“`ciŁ 

5Ł źakazuje się l“kaliz“wania ”rzycze” sam“ch“d“wych, kem”ing“wych lub ”“d“bnych ”“jazdów d“ 
prowadzenia usJug handlu i gastronomii. 

6Ł źakazuje się l“kaliz“wania ”rzycze” kem”ing“wych i samochodowych lub innych podobnych po-

jazdów ”rzyst“s“wanych d“ ”“bytu czas“weg“ ludzi w il“`ci większej, aniweli 2 na terenach mieszkanio-

wych i innych na ten cel nie przeznaczonych w planie miejscowym. 

§ 13. Ustalenia d“tyczące zasad “chr“ny ludn“`ciŁ 

1Ł Wyk“nywanie “biektów bud“wlanych ”“winn“ “dbywać się w s”“sób za”ewniający “chr“nę lud-

n“`ci zg“dnie z wym“gami “br“ny cywilnej “kre`l“nymi w ”rze”isach “drębnychŁ 

2. Nalewy bezwzględnie zach“wać istniejące bud“wle “chr“nne i t“warzyszącą im infrastrukturę tech-

niczną, w tym ”“dziemne wyj`cia i studnie awaryjne, wraz z wJa`ciwymi strefami “chr“nnymi w“kóJ nichŁ 

3Ł Niezalewnie “d zasilania z sieci w“d“ciąg“wej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJ“`ci d“staw 
w“dy ”itnej ze uródeJ zastę”czych dla ludn“`ci i wyznacz“nych zakJadów ”rzemysJu s”“wywczeg“ “raz 
w“dy d“ likwidacji skaweL, a takwe d“ celów ”rzeciw”“war“wychŁ 

4Ł Nalewy za”ewnić skuteczne dziaJanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagr“weniachŁ 

§ 14. Ustalenia d“tyczące zasad wy”“sawenia “raz “bsJugi terenów rekreacyjnychŁ 

1. W ”lanie miejsc“wym wyznacza się tereny zieleni urządz“nej i teren sportowo-rekreacyjny. 

2. Wszystkie publiczne obiekty budowlane i tereny ”“wszechnie d“stę”ne muszą być tak ”r“jekto-

wane, aweby byJy d“stę”ne dla “sób nie”eJn“s”rawnychŁ 

3. Wszystkie publiczne obiekty budowlane lub ich zaplecze oraz tereny sportowo-rekreacyjne powin-

ny być wy”“saw“ne w w“dę biewącą i obiekty sanitarne. 

§ 15. Ustalenia d“tyczące zasad m“dernizacji, r“zbud“wy i budowy systemu komunikacyjnego oraz 

zasad “bsJugi k“munikacyjnejŁ 

1Ł ObsJugę k“munikacyjną terenów nalewy za”ewnić w oparciu o ”“dstaw“wy system dróg i ulic oraz 

”“wiązani“m dr“g“wym wewnętrznym i zewnętrznym na który skJadają się: 

1) dr“ga kateg“rii w“jewódzkiej nr 162 R“`cięcin“ - _widwin - źaraLsk“, klasy gJównej ”“wiązana 
z ukJadem sieci dróg R“`cięcina; 

2) dr“ga kateg“rii w“jewódzkiej nr 102 K“J“brzeg - Trzebiatów - Rewal - Pobierowo - Śziwnówek - Mię-
dzyzdr“je, klasy gJównej ”“wiązana z ukJadem sieci dróg R“`cięcina; 

3) droga kategorii powiatowa nr 0259ź R“`cięcin“ - Rzesznik“w“, klasy gJównej Jącząca dr“gę w“je-

wódzką nr 162 z dr“gą kraj“wą nr 6 ”rzez Siemy`l; 
4) sieć dróg kategorii gminnej i dróg wewnętrznych; 
5) ciągi ”iesz“-jezdne i ciągi ”ieszeŁ 
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2Ł P“dstaw“wy ukJad “bsJugujący ”“szczególne jedn“stki funkcj“nalne tw“rzą dwie dr“gi ”ubliczne 
kateg“rii w“jewódzkiej, dr“ga ”“wiat“wa “raz dr“gi l“kalne (KŚL) i dojazdowe (KDD) “bsJugujące ”rzyle-

gJe tereny funkcj“nalne ”“”rzez zjazdy z tych terenów na ”rzylegJe dr“giŁ 

3Ł Uzu”eJnieniem sieci k“munikacyjnej “bsJugującej ”rzylegJe tereny są dr“gi wewnętrzne “raz ciągi 
pieszo-jezdne. 

4Ł Uzu”eJnieniem systemu d“stę”u d“ ”rzylegJych terenów funkcj“nalnych są ciągi ”iesze i `ciewki 
r“wer“we wewnątrz systemu k“munikacyjneg“Ł 

5. W “brębie systemu k“munikacyjneg“ d“”uszcza się l“kalizację infrastruktury technicznej zg“dnie 
z ”rze”isami “drębnymiŁ 

6Ł Ś“”uszcza się realizację miejsc ”“st“j“wych sam“ch“dów na terenach dróg w postaci wydzielo-

nych ”laców i zatok postojowych zgodnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

7Ł Na dr“gach klasy l“kalnej, d“jazd“wej “raz dr“gach wewnętrznych d“”uszcza się ruch r“wer“wy 
na jezdni ws”ólnie z ruchem ”“z“staJych ”“jazdów bez wy“drębnienia `ciewki r“wer“wej ”“za jezdniąŁ 

8Ł Na terenie dziaJki na której ”r“jekt“wana jest dziaJaln“`ć g“s”“darcza w tym wynajem pokoi, 

mieszkaL lub a”artamentów “b“wiązuje za”ewnienie il“`ci miejsc ”“st“j“wych sam“ch“dów “s“b“wych 
dla klientów i turystów “raz d“datk“w“ miejsca ”“st“j“we dla wJa`ciciela budynku i ”rac“wników zakJa-

du “raz miejsce na d“jazd ”“jazdów d“stawczychŁ P“wywsze nie d“tyczy istniejąceg“ zainwest“wania, 
o ile nie ma m“wliw“`ci zrealiz“wania ”“wywszeg“ warunkuŁ 

9Ł Ustala się nastę”ujące minimalne il“`ci miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych w “brębie 
niezabud“wanych dziaJek bud“wlanych, które ustaleniami ”lanu miejsc“weg“ ”rzeznacz“ne z“staJy ”“d: 

1) usJugi turystyczne - wynajem pokoi w domach jednorodzinnych - 1 miejsce na 2,5 wynajmowane pokoje; 

2) usJugi handlu na wydziel“nej dziaJce - 1 miejsce na kawde 20 m² ”“wierzchni s”rzedawy; 
3) usJugi gastr“n“mii na wydziel“nej dziaJce - 1 miejsce na kawde 15 m² ”“wierzchni k“nsum”cyjnej; 
4) zabud“wę jedn“r“dzinną - 1 miejsce p“st“j“we niezalewnie “d garawu, zabud“wa w “brębie której 

`wiadcz“ne są usJugi handlu i (lub) gastronomii - minimum 1 miejsce na kawde 30 m² ”“wierzchni 
s”rzedawy lub ”“wierzchni k“nsum”cyjnej; 

5) zabud“wę jedn“r“dzinną, w “brębie której `wiadcz“ne są inne usJugi, aniweli handlu i gastronomii - 

minimum 2 miejsca; 

6) zabudowa wielorodzinna - nalewy zl“kaliz“wać miejsca ”“st“j“we wraz z garawami w zabudowie par-

terowej w il“`ci Jącznie minimum 1,1 na 1 mieszkanie; 
7) zabudowa zagrodowa - minimum 2 miejsca. 

10. W “brębie dziaJek zabud“wanych d“”uszcza się r“zbud“wę ”“d warunkiem za”ewnienia mini-

mum 50% il“`ci miejsc ”“st“j“wych “kre`l“nych ”“wywejŁ 

11. Parkingi i miejsca ”“st“j“we sam“ch“dów “s“b“wych “ nawierzchni trawiastej, wwir“wej lub 
z materiaJów awur“wych, wy”eJni“nych trawąŁ P“wywsze nie d“tyczy terenów na których ”r“wadz“na 
jest dziaJaln“`ć g“s”“darczaŁ 

12. W kawdym z terenów ”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę mieszkani“wą, usJug“wą i ”r“dukcyjną na-

lewy uwzględnić stan“wiska dla sam“ch“dów “sób nie”eJn“s”rawnych. 

§ 16. Ustalenia d“tyczące zasad m“dernizacji, r“zbud“wy i budowy systemu infrastruktury technicz-

nej “raz zasad “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

1Ł Ś“”uszcza się likwidację, ”rzebud“wę i r“zbud“wę istniejącej infrastruktury technicznej “raz 

w”r“wadzenia r“związaL zamiennych ”r“jekt“wanej infrastruktury technicznej ”“d warunkiem, we w”ro-

wadz“ne zmiany nie s”“w“dują ”“g“rszenia dziaJania istniejącej i ”r“jekt“wanej sieci “raz za”ewnią wJa-

`ciwą, zg“dną z ustaleniami planu miejscowego i przepisami “drębnymi “bsJugę terenów i funkcji. 

2Ł Ś“”uszcza się l“kalizację infrastruktury technicznej w pasach drogowych zgodnie z przepisami od-

rębnymiŁ 

3. W ”rzy”adku nie m“wliw“`ci ”r“wadzenia sieci infrastruktury technicznej zg“dnie z ust. 2 nalewy 
”r“wadzić je przez tereny o innym ”rzeznaczeniu, jednak najbliwej terenów ”ublicznychŁ 

4. W liniach r“zgraniczających dróg nalewy rezerw“wać ”asy ”“d urządzenia infrastruktury technicz-

nej zgodnie z “b“wiązującymi ”rze”isami “drębnymiŁ 
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5. Obiekty, budowle i sieci infrastruktury technicznej (”rze”“m”“wnie, stacje branw“we it”Ł) m“wna 
realiz“wać na kawdym terenie funkcj“nalnym d“ teg“ ”rzeznacz“nym “raz na innych terenach “ ile nie 
k“liduje t“ z ustaleniami ”lanu, nie jest t“ zakazane na “kre`l“nym “bszarze i jest zgodne z przepisami 

“drębnymiŁ 

6. Ustalenia zasad zaopatrzenia w w“dę: 

1) W“da d“ istniejącej sieci w“d“ciąg“wej “bszaru “”rac“wania ”lanu miejsc“weg“ ”rzesyJana jest 
”rzew“dem w“d“ciąg“wym ŚN100 mm ze stacji w“d“ciąg“wej B“gucin“ - R“`cięcin“Ł Istniejący 
ukJad ”rzew“dów za”ewnia d“stawę w“dy dla zabud“wy istniejącejŁ K“nieczna jest nat“miast budo-

wa sieci w“d“ciąg“wej dla n“wych terenów inwestycyjnych “bjętych “”rac“waniem, ”rzy czym uró-
dJem d“stawy w“dy będą magistrale ”rzesyJ“we ŚN 350 i DN500 mm z ujęcia Bogucino-R“`cięcin“ 
d“ miasta K“J“brzeg ”“”rzez ”r“jekt“wane ”rzew“dy magistralne sieci w“d“ciąg“wej dla terenów 
objętych “”rac“waniemŁ 

2) źa“”atrzenie w w“dę z istniejących, m“derniz“wanych i ”r“jekt“wanych ”rzew“dów “ `rednicach 
ŚNłOŚ 80 ÷ ŚN 250 mmŁ 

3) Zakaz wykonywania studni z wyjątkiem: wym“gów “br“ny cywilnej, ze względów techn“l“gicznych 
jak“ d“datk“we awaryjne uródJ“ za“”atrzenia, d“ celów g“s”“darczych i zabudowy zagrodowej. Do 

czasu realizacji sieci w“d“ciąg“wej na ”“szczególnych terenach d“”uszcza się realizację ujęć l“kal-

nych zgodnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 
4) W st“sunku d“ magistrali w“d“ciąg“wej nalewy zach“wać ”as wyJącz“ny z zabudowy zgodnie z przepi-

sami “drębnymi “kre`lającymi taką strefę w zalewn“`ci “d r“dzaju zag“s”“dar“waniaŁ 
5) Dopuszcza się ”r“wadzenie sieci w“d“ciąg“wej w pasach drogowych zgodnie z ”rze”isami “drębny-

mi “raz ”“ s”eJnieniu wym“gów n“rmatywnychŁ 

7. Ustalenia zasad “d”r“wadzenie `cieków byt“w“-gospodarczych: 

1) _cieki byt“w“-gospodarcze z obszaru opracowania planu miejscoweg“ są i będą d“cel“w“ “czysz-

czane na mechaniczno-bi“l“gicznej “czyszczalni `cieków zl“kaliz“wanej w mŁ K“rzy`cienk“Ł _cieki 
z terenu miejsc“w“`ci są ”rzetJaczane ”“”rzez ”“m”“wnię rej“n“wą d“ istniejąceg“ k“lekt“ra `cie-

kowego DN/0D200 mm w m. Zieleniewo którym d“”Jywają d“ istniejącej ”“m”“wni rej“n“wej, skąd 
”rzetJaczane są d“ k“lekt“ra `ciek“weg“ ŚNłOŚ315 mmŁ K“lekt“rem d“”Jywają grawitacyjnie d“ 
pompowni PIV w K“J“brzegu skąd ”rzetJaczane są na “czyszczalnięŁ Istniejący ukJad k“lekt“rów `cie-

kowych z pom”“wniami `cieków um“wliwia ”rzyjęcie wszystkich `cieków z zabud“wy istniejącej 
i ”r“jekt“wanejŁ Śla n“wych terenów inwestycyjnych “bjętych “”rac“waniem k“nieczna jest bud“wa 
kanalizacji `ciek“wej wraz z ”“m”“wnią PR i ”rzew“dem tJ“cznymŁ _cieki z projektowanej pompowni 

z“staną wtJ“cz“ne d“ istniejąceg“ ”rzew“du tJ“czneg“ ŚNłOŚ110 mm, którym d“”Jyną d“ istnieją-
cego kolektora DN/OD 200 mm w Zielenienie. 

2) W “brębie miejsc“w“`ci “b“wiązuje r“zdzielczy system “d”r“wadzania `cieków byt“w“-gospodarczych 

i deszczowych. 

3) Istniejący ukJad kanalizacji `ciek“wej w ukJadzie grawitacyjn“-tJ“cznym um“wliwia ”rzyjęcie wszyst-

kich `cieków z zabud“wy istniejącej i ”r“jekt“wanejŁ Śla n“wych terenów inwestycyjnych “bjętych 
“”rac“waniem k“nieczna jest bud“wa kanalizacji `ciekowej, pompowni i ”rzew“du tJ“czneg“ “raz 
r“zbud“wa istniejącejŁ 

4) Ustala się realizację ”r“jekt“wanych ”rzew“dów tJ“cznych “ `rednicy ŚNłOŚ90 mm i grawitacyjnych 

o `rednicy ŚNłOŚ 160 ÷ 200 mmŁ 
5) Ś“”uszcza się bud“wę sieci kanalizacji `ciek“wej “raz ”rze”“m”“wni `cieków w pasach drogowych 

zgodnie z ”rze”isami “drębnymi “raz ”“ s”eJnieniu wym“gów n“rmatywnychŁ 
6) Czas“w“ d“”uszcza się l“kalizację szczelnych zbi“rników na `cieki lub ”rzyd“m“wych “czyszczalni 

w obszarach w których nie wystę”uje zbi“rcza sieć kanalizacyjna ”“za terenem wsi R“`cięcin“Ł 

8. Ustalenia zasad “d”r“wadzenie wód “”ad“wych i gruntowych: 

1) Kanalizacja deszcz“wa na “bszarze “”rac“wania ”lanu miejsc“weg“ wystę”uje fragmentarycznie, 
jak“ ”“jedyncze kanaJy “d”r“wadzające w“dy “”ad“we z ulic i ”“sesji bez”“`redni“ d“ istniejących 
cieków w“dnych lub r“wów meli“racyjnychŁ Ślateg“ tew, istniejąca kanalizacja deszcz“wa nie m“we 
być wyk“rzystana d“ “d”r“wadzania wód “”ad“wych z terenu “bjęteg“ “”rac“waniemŁ Śla “d”ro-

wadzania wód “”ad“wych ”“ wybud“waniu kanaJów deszcz“wych nalewy wyk“rzystać równiew ist-

niejące cieki i rowy melioracyjne. 

2) Sieć kanalizacji deszcz“wej “”arta jest na systemie retencji grunt“wej i “d”r“wadzeniu nadmiaru wód 
do sieci kanalizacji deszczowej i r“wów meli“racyjnych ”“”rzez wstę”ne ”“dczyszczenie zg“dnie z ”rze-

”isami “drębnymiŁ 
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3) Il“`ć wód deszcz“wych “d”r“wadzana d“ gruntu nie m“we ”rzekraczać jeg“ chJ“nn“`ci; w przypadku 

wystą”ienia nadmiaru wód nalewy je “d”r“wadzić d“ kanalizacji deszcz“wejŁ 
4) Pr“jektuje się dwa systemy “d”r“wadzenia wód deszcz“wych - na terenach zabudowanych eksten-

sywnie i nie ”“w“dujących zanieczyszczenie wód na wJasny grunt zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi, 
dla dróg i terenów ”“w“dujących zanieczyszczenie wód zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi ”“wierzch-

niowe i do kanalizacji deszczowej. 

5) GJówne kanaJy deszcz“we w dr“gach ”rzed wyl“tem d“ r“wów meli“racyjnych ”“winny ”“siadać 
urządzenia ”“dczyszczające zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

6) W celu “d”r“wadzenia zwiększ“nej il“`ci wód “”ad“wych z terenów zurbaniz“wanych d“ Parsęty 
“raz w kierunku ”óJn“cnym ”rzez sieć meli“racyjną nalewy d“k“nać r“zbud“wę systemu “d”Jywu 
wódŁ 

7) Ustala się realizację ”rzew“dów r“zdzielczych “ `rednicy ŚNłIŚ 250 ÷ 1000 mmŁ 

9. Ustalenia zasad zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) Zasilanie w energie elektryczną na “bszarze “”rac“wania ”lanu miejsc“weg“ ustala się z istniejącej, 
modernizowanej i ”r“jekt“wanej sieci `rednieg“ i niskieg“ na”ięciaŁ 

2) źasilanie dziaJek bud“wlanych ”“”rzez stacje transf“rmat“r“we zl“kaliz“wane na sJu”ach lub na te-

renieŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie stacji k“ntener“wychŁ Ś“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmato-

rowych w “brębie innych ”rzeznaczeL terenów, aniweli ”“d stacje transf“rmat“r“we wyznacz“ne 
w planie o ile s”eJni“ne są ”rze”isy “drębneŁ W przypadku rezygnacji z terenu wyznaczonego w pla-

nie ”“d stacje transf“rmat“r“we, teren ten m“we ”eJnić ”rzeznaczenie jak w sąsiedztwieŁ 
3) Sieć elektr“energetyczną nalewy realiz“wać jak“ kabl“wą w “brębie terenów zabud“wanych lub ”rze-

znaczonych pod zabudowęŁ Ś“cel“w“ ”rzebud“wa wszystkich linii na”“wietrznych niskieg“ 
i `rednieg“ na”ięcia ”rzebiegających w obszarach zabudowanych niezgodnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

4) W st“sunku d“ na”“wietrznych linii elektr“energetycznych nalewy zach“wać ”as wyJącz“ny z zabu-

dowy zgodnie z ”rze”isami “drębnymi “kre`lającymi taką strefę w zalewn“`ci “d r“dzaju zag“s”“da-

rowania. 

5) Ś“”uszcza się bud“wę sieci elektr“energetycznej w pasach drogowych zgodnie z ”rze”isami “dręb-

nymi “raz ”“ s”eJnieniu wym“gów n“rmatywnychŁ 
6) W przy”adku wystą”ienia k“lizji ”r“jekt“wanych “biektów z istniejącymi urządzeniami elektr“energe-

tycznymi nalewy je ”rzebud“wać w zakresie k“lidującym z projektowanym zagospodarowaniem tere-

nu, zgodnie z warunkami wynikającymi z ”rze”isów “drębnychŁ 

10. Ustalenia zasad zaopatrzenie w gaz: 

1) źasilanie na “bszarze “”rac“wania ”lanu miejsc“weg“ ustala się z istniejącej i projektowanej sieci 

`rednieg“ i niskieg“ ci`nieniaŁ 
2) Zasilanie w gaz ze stacji redukcyjno-”“miar“wej siecią `rednieg“ i niskieg“ ci`nienia “ `rednicy 63 ÷ 

300 mm w oparciu o stację redukcyjną gazu; d“”uszcza się l“kalizację stacji redukcyjn“-pomiarowych 

w “brębie innych funkcji “ ile s”eJni“ne są ”rze”isy “drębneŁ 
3) Ś“”uszcza się l“kaliz“wanie zbi“rników na gaz ”Jynny d“ celów grzewczych i technologicznych 

w “brębie terenów wskazanych ”“d zabud“wę z wyJączeniem dziaJek w “brębie których taka l“kali-
zacja wyklucz“na jest na ”“dstawie ”rze”isów “drębnychŁ L“kalizacja m“we mieć miejsce w gJębi 
dziaJkiŁ 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację gaz“ciągów w pasach drogowych zgodnie z ”rze”isami “drębnymi “raz ”“ 
s”eJnieniu wym“gów n“rmatywnychŁ 

11. Ustalenia zasad zaopatrzenie w cie”J“: 

1) Zaopatrzenie na obszarze opracowania planu miejscowego w cie”J“ z indywidualnych i zbiorowych 

uródeJ cie”JaŁ 
2) Do opalania nalewy st“s“wać ”rzede wszystkim ”aliwa ek“l“giczne (elektryczn“`ć, gaz, “lej “”aJ“wy, 

drewno i materiaJy drewn“”“ch“dne) “raz inne ”aliwa nie ”“w“dujące ”rzekraczania d“”uszczalnych 
emisji zanieczyszczeL d“ ”“wietrzaŁ 

3) źakazuje się s”alania materiaJów i stos“wania ”ieców ”“w“dujących ”rzekr“czenie d“”uszczalnych 
n“rm w”r“wadzania d“ atm“sfery zanieczyszczeLŁ 

12. Ustalenia zasad d“stę”n“`ci telek“munikacyjnej: 

1) Utrzymanie istniejącej i budowa nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

2) Tereny przeznaczone p“d zainwest“wanie ”rzyJączyć d“ istniejącej i projektowanej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 
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3) L“kalizację masztów i wiew infrastruktury telek“munikacyjnej d“”uszcza się zg“dnie z ustaleniami 

szczegóJ“wymi “raz na innych terenach “bjętych ”lanem miejsc“wym za wyjątkiem terenów chr“nio-

nych “d takiej zabud“wy ”rze”isami “drębnymiŁ 
4) Lokalizacja sieci infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych na ten cel w planie 

miejsc“wym, na innych terenach ”rzeznacz“nych ”“d zainwest“wanie “raz uwytk“wanie rolnicze o ile 

s”eJniają wym“gi ”rze”isów “drębnych, w pasach drogowych zgodnie z ”rze”isami “drębnymi “raz 
”“ s”eJnieniu wym“gów n“rmatywnychŁ 

13. Ustalenia zasad gromadzenie i unieszk“dliwianie “d”adów: 

1) Gr“madzenie i segregacja “d”adów na ”“szczególnych ”“sesjach, wywóz d“ k“m”“st“wni w K“rzy-

`cienku lub inne z“rganiz“wane zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami skJad“wisk“ “d”adówŁ 
2) Na dziaJkach bud“wlanych zl“kaliz“wać miejsce na ”“jemniki d“ czas“weg“ gr“madzenia “d”adów 

staJych z uwzględnieniem segregacji. 

3) Ś“”uszcza się st“s“wanie zbi“rczych ”“jemników um“wliwiających selektywną zbiórkę “d”adów 
w miejscach s”eJniających warunki wynikające z ”rze”isów “drębnychŁ 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację zbi“rczych ”“jemników w pasach drogowych zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami “drębnymiŁ 

14. Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i melioracji: 

1) Czę`ć “bszaru “”rac“wania ”“J“w“na w d“linie Parsęty, zaznacz“na na rysunku ”lanu miejsc“weg“ 
zalicz“na jest d“ “bszaru naraw“neg“ na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dziŁ Obszar ten wyznacz“ny z“staJ 
na ”“dstawie wstę”nych wyników ｭStudium bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią na “bszarze RźGW 

w SzczecinieｬŁ P“ zatwierdzeniu ｭStudiumｱｬ będą t“ “bszary bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią 
“d”“wiadające wystą”ienia wezbraL ”“w“dzi“wych “ ”rawd“”“d“bieLstwie 1% w których zg“dnie 
z ”rze”isami “drębnymi zabrania się wyk“nywania r“bót “raz czynn“`ci które byJyby niezg“dne 
z tymi ”rze”isami “kre`l“nymi w ustawie Prawo wodne. 

2) W “brębie R“`cięcina duwe “bszary gruntów są zmeli“r“wane za ”“m“cą r“wów “raz sieci rur“cią-
gów drenarskich i innych urządzeL technicznychŁ Są “ne urządzeniami melioracji wodnych szczegó-
J“wych sJuwących r“lniczemu uwytk“waniu terenówŁ śwentualna zmiana r“lniczeg“ uwytk“wania tere-

nu na inne (tylko w ”rzy”adkach d“”uszcz“nych ”rawem), m“we s”“w“d“wać zniszczenie teg“ sy-

temu. Dlatego w przypadku nowego zagospodar“wania terenów (inneg“, aniweli r“lnicze) k“nieczne 
jest ”“stę”“wanie zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

3) Nalewy zach“wać r“wy meli“racyjne ｭ“twarteｬ wszędzie tam gdzie nie wynika bezwzględna k“niecz-

n“`ć ich likwidacji ze względów technicznych w celu lepszeg“, aniweli kanalizacja deszcz“wa “d”ro-

wadzenia wód “”ad“wych i grunt“wych “raz ze względów ”rzyr“dniczych i kraj“braz“wychŁ Nalewy 
równiew zach“wać ”rzebieg gJównych ”rzew“dów sieci meli“racyjnych (r“wy, kanaJy, rur“ciągi) “ ile 

”eJnić “ne będą d“tychczas“wą funkcję (meli“racja w“dna uwytków r“lnych)Ł W przypadku koniecz-

n“`ci ”“dJączenia ”rzew“dów meli“racji w“dnej d“ sieci kanalizacji deszcz“wej nalewy d“k“nać ich 
”rzebud“wyŁ Nie d“”uszcza się zabud“wę terenów w caJej zlewni bez wcze`niejszeg“ za”ewnienia 

wJa`ciweg“ “dw“dnienia terenów r“lniczych i zurbaniz“wanych (cieku, r“wu, kanaJu)Ł 
4) Na terenach niektórych jedn“stek funkcj“nalnych wystę”ują sieci systemów meli“racyjnych, które nie 

m“gą ulec zniszczeniuŁ W miejscach kolizyjnych budowli z sieciami meli“racyjnymi, nalewy d“k“nać 
st“s“wnych zmianŁ Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć meli“racyjna (”“dziemne kanaJy) nie są 
”rzyst“s“wane d“ “d”r“wadzenia wód “”ad“wych z terenów zurbaniz“wanychŁ 

5) W “brębie terenów ”lanu miejsc“weg“ znajdują się `ródląd“we w“dy ”Jynące w tym przede wszyst-

kim rzeka Parsęta “raz “d str“ny ”óJn“cnej teren graniczy z Wielkim R“wem (Strówka)Ł W związku 
z tym w zakresie zagospodarowania przestrzennego w rej“nie tych wód “b“wiązują “graniczenia 
”rzewidziane “drębnymi ”rze”isami. Ograniczenia w zag“s”“dar“waniu terenów wystę”ują równiew 
na nieruch“m“`ciach ”rzylegJych d“ wódŁ źabrania się gr“dzenia nieruch“m“`ci ”rzylegJych d“ ”o-

wierzchni“wych wód ”ublicznych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 1,5 m od linii brzegu, a takwe zakazywa-

nia lub uniem“wliwiania ”rzech“dzenia ”rzez ten “bszarŁ WJa`ciciel nieruch“m“`ci ”rzylegJej d“ ”o-

wierzchni wód ”ublicznych jest “b“wiązany um“wliwić d“stę” d“ w“dy na ”“trzeby wyk“nywania 
r“bót związanych z utrzymaniem wódŁ 
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15. Ustalenia w zakresie ochrony ujęcia w“dy ”“dziemnej ｭB“gucin“ - R“`cięcin“ｬ (w “brębie R“`cięcin“)Ł 

W“kóJ ujęcia w“dy ”“dziemnej ｭB“gucin“ - R“`cięcin“ｬ decyzją W“jew“dy źach“dni“”“m“rskieg“ 
Nr K-OSR-_-3/6814/1-3/01 z dnia 28 wrze`nia 2001 r. ustanowiono strefy ochronne: 

1) strefę “chr“ny bez”“`redniej - która “bejmuje teren “ powierzchni 89,34 ha w granicach aktualnie 

oznakowanego i ogrodzonego terenu, w “brębie któreg“ znajdują się wszystkie studnie gJębin“we 
i elementy infrastruktury technicznej ujęcia w“dy (w “brębie R“`cięcin“ czę`ć strefy), 

2) strefę “chr“ny ”“`redniej - która “bejmuje teren “ powierzchni 329 ha (w “brębie R“`cięcin“ czę`ć 
strefy). 

Strefa “chr“ny ujęcia w“dy lub uródJa w“dy jest t“ “bszar ”“ddany zakaz“m i “graniczeni“m w uwyt-

k“waniu gruntów i korzystaniu z wody, dzieli się “n na teren “chr“ny bez”“`redniej i na teren ochrony 

”“`redniejŁ 
Teren “chr“ny bez”“`redniej “bejmuje: 
a) czę`ć zbi“rnika w“dy w miejscu poboru wody; 

b) obiekty budowlane poboru wody; 

c) czę`ć terenu ”rzylegającą d“ “biektówŁ 
3) Na terenie ochrony bez”“`redniej w”r“wadz“n“ zakazy: 

a) gromadzenia i magazyn“wania jakichk“lwiek materiaJów nie związanych z eks”l“atacją ujęcia 
“raz m“gących zagr“zić jak“`ci w“dy, 

b) teren “chr“ny bez”“`redniej nie m“we być wyk“rzystywany na cele nie związane z funkcj“nowa-

niem ujęcia, ani wadna jeg“ czę`ć nie m“we być na inne cele dzierwawi“naŁ 
Teren ”“winien być “gr“dz“ny dla zabez”ieczenia ”rzed wej`ciem “sób nieu”“wawni“nychŁ 

4) Na terenie “chr“ny ”“`redniej w”r“wadz“n“ zakazy i ograniczenia: 

a) zakaz zakJadania wysypisk i wylewisk, 

b) zakaz w”r“wadzania `cieków d“ ziemi, 
c) “graniczenie st“s“wania nadmiernych il“`ci naw“zów sztucznych i `r“dków “chr“ny r“`lin, 
d) zakaz urządzania ”ryzm kisz“nk“wych, 
e) zakaz wyd“bywania wwiru i piasku oraz innych kopalin, 

f) zakaz lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt, 
g) “graniczenie r“bót meli“racyjnych i “dw“dnieL d“ niezbędneg“ minimum, 
h) zakaz wyk“nywania wierceL z wyjątkiem sJuwących d“ uzyskania w“dy dla ”“trzeb ujęcia, 
i) zakaz wyk“nywania d“Jów chJ“nnych i szybików, 

j) zakaz ”“dejm“wania bud“wnictwa s”ecjalneg“ gJęb“kieg“ ”“sad“wienia (sil“sy, “biekty bunkro-

podobne), 

k) zakaz bud“wania stacji ”aliw, magazyn“wania ”aliw ”Jynnych w zbi“rnikach ”“wywej 10 m³, 
l) zakaz bud“wania myjni sam“ch“d“wych, zakJadów na”raw i obsJugi sam“ch“dów, `wiadczą-

cych wywej wymieni“ne usJugi - nie d“tyczy utrzymania ”“jazdów mieszkaLców terenu strefy, 
m) zakaz bud“wy rur“ciągów ”aliw“wych (nie d“tyczy gaz“ciągów), 
n) zakaz l“kaliz“wania duwych ferm h“d“wli zwierząt tuczu ”rzemysJ“weg“ ”“wywej 1000 sztuk 

”“gJ“wiaŁ 
RozdziaJ 3 

USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW FUNKCJONALNYCH 

§ 17. Ustalenia dla terenów r“lniczychŁ Ustalenia “bejmują tereny wyznacz“ne na rysunku ”lanu 
miejscowego w skali 1:5000 stan“wiącym zaJącznik nr 1. 

1. Śla terenów funkcj“nalnych “znaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1-Rz o pow. 

62,9862 ha; 2-Rz o pow. 64,5365 ha; 3-Rz o pow. 68,2597 ha; 4-Rz o pow. 33,1503 ha “b“wiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze - tereny o d“minacji Jąk i pastwisk, miejscami grunty orne; 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - infrastruktura techniczna - zach“wuje się istniejącą infrastrukturę 
techniczną “raz d“”uszcza się ”r“wadzenie lini“wej infrastruktury technicznej; 

2) zasady zagospodarowania: 

a) zgodne z f“rmą uwytk“wania terenu; 
b) zakaz dziaJaL nie związanych z ”rzeznaczeniem terenów; 
c) zakaz zabudowy kubaturowej; 

d) zach“wać lub ”rzebud“wać zg“dnie z ”“trzebami `r“d“wiska system meli“racyjny; 
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3) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody: 

a) czę`ć terenów 3-Rz i 4-Rz, zg“dnie z rysunkiem ”lanu, znajduje się w s”ecjalnym “bszarze 
“chr“ny siedlisk Natura 2000 ｭŚ“rzecze Parsętyｬ (PLH 320007)Ł Ob“wiązują warunki “chr“ny 
zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

b) teren 1-Rz, znajduje się w “bszarze s”ecjalnej “chr“ny ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebia-

t“wskieｬ (PLB320010)Ł Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
c) tereny 3-Rz i 4-Rz znajdują się w projektowanym zespole przyrodniczo-kraj“braz“wym ｭPrad“lina 

i d“lina rzeki ParsętyｬŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - czę`ć terenu 2-Rz, zgodnie z rysunkiem planu 

miejsc“weg“, znajduje się w strefach ｭW IIIｬ “granicz“nej “chrony stanowisk archeologicznych, po-

legającej na ”r“wadzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w przypadku podejmowania prac 

ziemnychŁ Strefa ｭW IIIｬ “bejmuje stan“wiska ujęte w ewidencji odpowiedniego organu ds. ochrony 

zabytkówŁ Ob“wiązują warunki “chrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
5) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych: 

a) teren 1-Rz i czę`ć terenu 3-Rz, zgodnie z rysunkiem ”lanu miejsc“weg“, znajduje się w obszarze 

“raz terenie górniczym ｭK“J“brzeg IIｬ utw“rz“ny dla zJ“wa leczniczych wód mineralnychŁ Ob“wią-
zują warunki “chr“ny zawarte w § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

b) czę`ć terenów 3-Rz i 4-Rz, zgodnie z rysunkiem ”lanu miejsc“weg“, znajduje się w obszarze na-

raw“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dziŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 16 ust. 14 

ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
c) czę`ć terenów 4-Rz znajduje się w strefie “chr“ny ”“`redniej ujęcia w“dyŁ Ob“wiązują warunki 

ochrony zgodnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
6) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - “bsJuga k“munikacyjna ”“szczególnych dziaJek zg“dnie ze stanem 

istniejącym i z ”rze”isami “drębnymi z wykluczeniem n“wych ”“dJączeL d“ dróg w“jewódzkich; 
7) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - zach“wuje się istniejącą infrastrukturę techniczną z do-

puszczeniem lokalizacji n“wych urządzeL infrastruktury technicznej zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi: 
a) w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
b) kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
c) kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
d) kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
e) gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 
f) kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
g) urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

8) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

2. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symbolami: 1-Ro o pow. 

41,5778 ha; 2-Ro o pow. 8,0906 ha; 3-Ro o pow. 33,8479 ha; 4-Ro o pow. 38,5663 ha; 5-Ro o pow. 

12,1496 ha; 6-Ro o pow. 17,2027 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze - tereny o d“minacji gruntów “rnych, miejscami ”a-

stwiska; 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - infrastruktura techniczna - zach“wuje się istniejącą infrastrukturę 
techniczną z d“”uszczeniem l“kalizacji n“wych urządzeL infrastruktury technicznej zg“dnie 
z przepisami “drębnymi; 

2) zasady zagospodarowania: 

a) zgodne z f“rmą uwytk“wania terenu; 
b) zakaz dziaJaL nie związanych z ”rzeznaczeniem terenów; 
c) zach“wać lub ”rzebud“wać zg“dnie z ”“trzebami `r“d“wiska system meli“racyjny; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody: 

a) tereny 1-Ro i 2-R“ znajdują się w “bszarze s”ecjalnej “chr“ny ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe 
Trzebiat“wskieｬ (PLB320010)Ł Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 9 ustaleL ”lanu miej-

scowego; 

b) tereny 5-Ro i 6-R“ znajdują się w projektowanym zespole przyrodniczo-kraj“braz“wym ｭPrad“lina 
i d“lina rzeki ParsętyｬŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - czę`ć terenów 1-Ro, 2-Ro, 3-Ro, 4-Ro i 6-Ro, 

zgodnie z rysunkiem ”lanu, znajduje się w strefach ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“lo-

gicznych, ”“legającej na ”r“wadzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w przypadku podej-

m“wania ”rac ziemnychŁ Strefa ｭW IIIｬ “bejmuje stan“wiska ujęte w ewidencji odpowiedniego orga-

nu dsŁ “chr“ny zabytkówŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 10 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
5) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych: 

a) czę`ć terenów 1-Ro i 2-Ro, zgodnie z rysunkiem ”lanu miejsc“weg“, znajduje się w obszarze 

oraz terenie górniczym ｭK“J“brzeg IIｬ utw“rz“ny dla zJ“wa leczniczych wód mineralnychŁ Na “b-

szarze górniczym “chr“ny “b“wiązują uwarunk“wania dla teg“ ty”u zJów górniczych “kre`l“ne 
”rze”isach “drębnychŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“wego; 

b) teren 6-R“ znajduje się w strefie “chr“ny ”“`redniej ujęcia w“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny 
zgodnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

6) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - “bsJuga k“munikacyjna ”“szczególnych dziaJek zg“dnie ze stanem 
istniejącym z d“”uszczeniem n“wych dróg wewnętrznych z wykluczeniem n“wych ”“dJączeL d“ 
dróg w“jewódzkich i drogi powiatowej; 

7) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - zach“wuje się istniejącą infrastrukturę techniczną z do-

puszczeniem lokalizacji nowych urządzeL infrastruktury technicznej zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi: 
a) w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
b) kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
c) kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
d) kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
e) gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 
f) kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
g) urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

8) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

§ 18. Ustalenia dla terenów le`nychŁ Ustalenia “bejmują tereny wyznacz“ne na rysunku ”lanu miej-

scowego w skali 1:5000 stan“wiącym zaJącznik nr 1. 

1. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symb“lami: 1-ZL o pow. 

0,4884 ha; 2-ZL o pow. 194,5800 ha; 3-ZL o pow. 139,0687 ha; 4-ZL o pow. 124,9988 ha, 5-ZL 

o pow. 92,0211 ha; 6-ZL o pow. 8,5239 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - lasy; 

2) zasady zagospodarowania: 

a) zgodnie z ”lanem urządzenia lasu; 
b) wyznaczyć szlaki turystyczne z d“stę”em d“ interesujących f“rm ”rzyr“dniczych i do stanowiska 

arche“l“giczneg“ “znacz“neg“ strefą ｭW Iｬ w K“”ydJówku; 
3) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody: 

a) czę`ć terenów 4-ZL i 5-ZL, zgodnie z rysunkiem ”lanu miejsc“weg“, znajduje się w specjalnym 

“bszarze “chr“ny siedlisk Natura 2000 ｭŚ“rzecze Parsętyｬ (PLH 320007)Ł Ob“wiązują warunki 
ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

b) czę`ć terenów 4-ZL, 5-ZL i 6-ZL, zgodnie z rysunkiem ”lanu, znajduje się w granicach projekto-

waneg“ zes”“Ju ”rzyr“dnicz“-kraj“braz“weg“ ｭPrad“lina i d“lina rzeki ParsętyｬŁ Ob“wiązują wa-

runki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) czę`ć terenu 4-ZL, zgodnie z rysunkiem ”lanu, znajduje się w strefie ｭW Iｬ ”eJnej “chr“ny sta-

n“wisk arche“l“gicznych, wykluczającej wszelką dziaJaln“`ć inwestycyjną “raz zalesienieŁ Strefa 
ｭW Iｬ “bejmuje stan“wiska w”isane d“ rejestru zabytków i ujęte w ewidencji odpowiedniego or-

ganu dsŁ “chr“ny zabytkówŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 10 ustaleL ”lanu miejsco-

wego; 

b) czę`ć terenu 5-ZL, zgodnie z rysunkiem ”lanu, znajduje się w strefie ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny 
stan“wisk arche“l“gicznych, ”“legającej na ”r“wadzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych 

w ”rzy”adku ”“dejm“wania ”rac ziemnychŁ Strefa ｭW IIIｬ “bejmuje stan“wiska ujęte w ewiden-

cji “d”“wiednieg“ “rganu dsŁ “chr“ny zabytkówŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 10 

ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
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5) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych: 
a) czę`ć terenów 4-ZL i 5-ZL, zgodnie z rysunkiem ”lanu, znajduje się w obszarze naraw“nym na 

niebez”ieczeLstw“ ”“w“dziŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu 
miejscowego; 

b) czę`ć terenu 5-ZL, zgodnie z rysunkiem ”lanu, znajduje się w strefie “chr“ny ”“`redniej ujęcia 
w“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

c) czę`ć lasów w terenach 4-ZL i 5-ZL, zgodnie z rysunkiem ”lanu, zaliczana jest d“ lasów w“do-

chr“nnych, które uwytk“wać m“wna zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 
6) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

§ 19. Ustalenia dla terenów k“munikacjiŁ Ustalenia “bejmują tereny wyznacz“ne na rysunku ”lanu 
miejscowego w skali 1:5000 stan“wiącym zaJącznik nr 1. 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 01KDG o pow. 

10,2604 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - dr“ga kateg“rii w“jewódzkiej nr 162 R“`cięcin“ - _widwin - źaraLsk“, 
klasy gJównej ”“wiązana z ukJadem sieci dróg R“`cięcina; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”“sawenie techniczne dr“gi; 
b) infrastruktura techniczna ”“za jezdnią: 

- w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
- gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 

- kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
- urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna - istniejąca 18-34 m; 

b) ustala się skrzyw“wania dr“gi z innymi drogami zgodnie z rysunkiem ”lanu miejsc“weg“; nalewy 
d“k“nać ”rzebud“wę skrzyw“wania z dr“gą w“jewódzką nr 102 i z dr“gą gminną ”r“wadzącą d“ 
wsi R“`cięcin“; 

c) utrzymuje się istniejące zjazdy z dr“gi, d“”uszcza się n“we dla dziaJek ”“J“w“nych wzdJuw dr“gi 
nie ”“siadających m“wliw“`ci ”“Jączenia ”rzez dr“gi niwszych klas w tym zjazdy związane z “b-

sJugą ”rzylegJych lasów; 
d) w “brębie dr“gi nalewy za”ewnić ”r“wadzenie k“munikacji aut“bus“wej; 
e) zabrania się l“kalizacji w ”asie dr“g“wym “biektów bud“wlanych, urządzeL ”rzedmi“tów i mate-

riaJów nie d“”uszcz“nych ”rze”isami “drębnymi; 
f) w ”asie dr“g“wym d“”uszcza się: 

- `ciewkę r“wer“wą; 
- chodniki; 

- “`wietlenie dr“gi; 
- infrastrukturę techniczną ”“za jezdnią dla sytuacji w których nie m“wna jej ”r“wadzić ”“za 

pasem dr“g“wym ze względów na zainwest“wanie, `r“d“wisk“ lub ze względów ek“no-

micznych, zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady ochr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 02KDG o pow. 

7,8205 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - dr“ga kateg“rii w“jewódzkiej 102 K“J“brzeg - Trzebiatów - Rewal - Po-

bierowo - Śziwnówek - Międzyzdr“je, klasy gJównej ”“wiązana z ukJadem sieci dróg ”rzez dr“gę wo-

jewódzką 01KŚG R“`cięcina i dr“gę gminną 01KŚL; 
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2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”“sawenie techniczne dr“gi; 
b) infrastruktura techniczna: 

- w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
- gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 

- kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
- urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna 10-90 m zgodnie z rysunkiem planu miejscowego 

między innymi ”“”rzez wJączenie ”asa byJej linii k“lej“wej; nalewy wyk“nać n“we skrzyw“wanie 
z dr“gą w“jewódzką nr 162; 

b) ustala się skrzyw“wanie dr“gi z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

c) utrzymuje się istniejące zjazdy z dr“gi, d“”uszcza się n“we dla dziaJek ”“J“w“nych wzdJuw dr“gi 
nie ”“siadających m“wliw“`ci ”“Jączenia ”rzez dr“gi niwszych klas; 

d) w “brębie dr“gi nalewy za”ewnić ”r“wadzenie k“munikacji aut“bus“wej; 
e) zabrania się l“kalizacji w ”asie dr“g“wym “biektów bud“wlanych, urządzeL ”rzedmi“tów i mate-

riaJów nie d“”uszcz“nych ”rze”isami “drębnymi; 
f) w ”asie dr“g“wym d“”uszcza się: 

- `ciewkę r“wer“wą; 
- chodniki; 

- “`wietlenie dr“gi; 
- infrastrukturę techniczną ”“za jezdnią dla sytuacji w których nie m“wna jej ”r“wadzić ”“za 

pasem drogowym ze względów na zainwest“wanie, `r“d“wisk“ lub ze względów ek“no-

micznych, zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - czę`ć terenu, zg“dnie z rysunkiem planu, przylega do obszaru 

s”ecjalnej “chr“ny ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiat“wskieｬ (PLB320010) i projektowanego 

zes”“Ju ”rzyr“dnicz“-kraj“braz“weg“ ｭPrad“lina i d“lina rzeki ParsętyｬŁ W pracach projektowych 

uwzględnić uwarunk“wania wynikające z sąsiedztwa ”“wywszych “bszarów chr“ni“nych; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują 

6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - czę`ć terenu, zg“dnie z rysunkiem planu miejscowe-

g“, znajduje się w “bszarze “raz terenie górniczym ｭK“J“brzeg IIｬ utw“rz“nym dla zJ“wa leczniczych 
wód mineralnychŁ Ob“wiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 03KDG o pow. 

1,8048 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - dr“ga kateg“rii ”“wiat“wej, klasy dr“gi gJównej, Jącząca dr“gę w“je-

wódzką nr 162 w “brębie R“`cięcina z m. Rzesznikowo w gmŁ RymaL; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 

a) wy”“sawenie techniczne dr“gi; 
b) infrastruktura techniczna: 

- w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
- gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 
- kable elektryczne `rednieg“ i niskiego na”ięcia; 
- urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna 15-20 m zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

b) ustala się skrzyw“wanie dr“gi z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

c) utrzymuje się istniejące zjazdy z dr“gi, d“”uszcza się n“we dla dziaJek ”“J“w“nych wzdJuw dr“gi 
nie ”“siadających m“wliw“`ci ”“Jączenia ”rzez dr“gi niwszych klas w tym zjazdy związane z “b-

sJugą ”rzylegJych lasów; 
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d) d“”uszcza się realizację miejsc ”“st“j“wych na sam“ch“dy “s“b“we zg“dnie z przepisami od-

rębnymi; 
e) w “brębie dr“gi nalewy za”ewnić ”r“wadzenie k“munikacji aut“bus“wej; 
f) zabrania się l“kalizacji w ”asie dr“g“wym “biektów bud“wlanych, urządzeL ”rzedmi“tów 

i materiaJów nie d“”uszcz“nych ”rze”isami “drębnymi; 
g) w ”asie dr“g“wym d“”uszcza się: 

- `ciewkę r“wer“wą; 
- chodniki; 

- “`wietlenie dr“gi; 
- infrastrukturę techniczną ”“za jezdnią dla sytuacji w których nie m“wna jej ”r“wadzić ”“za 

”asem dr“g“wym ze względów na zainwest“wanie, `r“d“wisk“ lub ze względów ek“no-

micznych, zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%. 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDL o pow. 1,1275 ha 

“b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna kategorii gminnej, klasy drogi lokalnej - Jącząca mŁ 
Przećmin“ z dr“gą w“jewódzką nr 102; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”“sawenie techniczne dr“gi; 
b) infrastruktura techniczna: 

- w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
- gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 
- kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
- urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 11-12 m zg“dnie ze stanem istniejącym i rysunkiem planu 

miejscowego; 

b) nalewy wyk“nać n“we skrzyw“wanie dr“gi z dr“gą w“jewódzką zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 
c) ”“dJączenie dr“gi z ”rzylegJymi terenami ”“”rzez wyk“nanie n“wych ”“JączeL, zg“dnie z ”rze”i-

sami “drębnymi; 
d) d“”uszcza się realizację miejsc ”“st“j“wych na sam“ch“dy “s“b“we zg“dnie z przepisami od-

rębnymi; 
e) w ”asie dr“g“wym d“”uszcza się: 

- ch“dniki; d“”uszcza się ch“dniki jedn“str“nne; 
- infrastrukturę techniczną ”“za jezdnią dla sytuacji w których nie m“wna jej ”r“wadzić ”“za 

”asem dr“g“wym ze względów na zainwest“wanie, `r“d“wisk“ lub ze względów ek“no-

micznych, zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 01KDD o pow. 

0,5005 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy drogi dojazdowej, kategorii gminnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”“sawenie techniczne dr“gi; 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 60 ｦ 8970 ｦ Poz. 1069 

 

b) infrastruktura techniczna projektowana dopuszczona w liniach r“zgraniczających dr“gi: 
- w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
- gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 
- kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
- urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 10 m zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

b) ustala się skrzyw“wanie z dr“gą w“jewódzką i z drogami le`nymi istniejące i zgodnie z przepisami 

“drębnymi; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady zag“s”“dar“wania terenów ”“dlegających “chr“nie na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych - nie 

wystę”ują; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

6. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symb“lami: 02KŚW 

o pow. 0,5407 ha; 03KDW o pow. 0,9764 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - dr“ga wewnętrzna - d“jazd d“ dziaJek r“lnych i lasu; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”“sawenia techniczne dr“gi; 
b) infrastruktura techniczna projektowana dopuszczona w liniach r“zgraniczających dr“gi: 

- w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
- gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 
- kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
- urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna - 6,0 -10,0 m zgodnie z rysunkiem planu miej-

scowego, 

b) d“”uszcza się nie wy“drębniania jezdni i ch“dników; 
c) w ”asie dr“g“wym dr“gi 03KŚW d“”uszcza się `ciewkę r“wer“wą; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - teren 02KŚW znajduje się w projektowanym zespole przy-

rodniczo-kraj“braz“wym ｭPrad“lina i d“lina rzeki ParsętyｬŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 9 

ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - czę`ć terenu 02KŚW, zg“dnie z rysunkiem planu, 

znajduje się w “bszarze naraw“nym na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dziŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny 
zgodnie z § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

§ 20. Ustalenia szczegóJ“we dla terenów funkcj“nalnych ”“J“w“nych w granicach jednostki struktu-

ralno-przestrzennej ｭAｬ. Jednostka obejmuje tereny wyznaczone na rysunku planu miejscowego w skali 

1: 2000 stan“wiącym zaJączniki nr 2a i 2b. 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A1-W o pow. 

19,2794 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - tereny urządzeL za“”atrzenia w w“dę - istniejące ujęcie w“dy Ko-

”ydJówko - R“`cięcin“; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - istniejąca zabud“wa mieszkani“wa (d“cel“w“ likwidacja funkcji); 

las; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) d“”uszcza się bud“wę “biektów bud“wlanych związanych z ujęciem w“dy; 
b) zakaz bud“wy budynków nie związanych z ujęciem w“dy; 
c) istniejąca zabud“wa mieszkani“wa - docelowo likwidacja funkcji, zakaz rozbudowy; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy - zabudowa w “brębie terenów wyJącz“nych z uwytk“wania rolniczego i le`neg“ 

“znacz“nych na rysunku ”lanu jak“ uwytki grunt“we B, Ba i Bz; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - wynikająca z potrzeb 

technologicznych; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu - istniejący 
teren lasu; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu - dla “biektów bud“wlanych ujęcia w“dy wynikająca z ”o-

trzeb technologicznych; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - teren znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 

2000 ｭŚ“rzecze Parsętyｬ (PLH320007) i w projektowanym zespole przyrodniczo-krajobrazowym ｭPra-

dolina i d“lina rzeki ParsętyｬŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) czę`ć terenu, zg“dnie z rysunkiem ”lanu, znajduje się w strefie ｭBｬ “chr“ny k“nserwat“rskiejŁ 
Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 10 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

b) w “brębie terenu znajduje się 5 budynków “ wart“`ciach zabytk“wych ”r“”“n“wanych do obję-
cia “chr“ną ustaleniami ”lanuŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 10 ustaleL ”lanu miej-

scowego z d“”uszczeniem “dstę”stw wynikających z przyczyn technologicznych; 

6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych: 
a) teren znajduje się w strefie “chr“ny bez”“`redniej ujęcia w“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny 

zgodnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
b) d“cel“w“ likwidacja funkcji nie związanych bez”“`redni“ z ujęciem w“dy, “kre`l“nych w decyzji 

ustanawiającej teren “chr“ny bez”“`redniej i teren “chr“ny ”“`redniej ujęcia w“dy ”“dziemnej 
ｭB“gucin“-R“`cięcin“ｬ; 

7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - d“”uszcza się ”“dziaJ i scalenia zgodnie z przepi-

sami “drębnymi; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

a) “bsJuga k“munikacyjna istniejąca ”“”rzez dr“gę gminną; 
b) stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie terenu zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi i ”“trze-

bami technologicznymi; 

9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury tech-

nicznej zgodnie ze stanem istniejącym z dopuszczeniem modernizacji w celu ”“”rawienia istniejącej 
infrastruktury w tym ”“dJączenie d“ zbi“rczej kanalizacji sanitarnej; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

2. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symb“lami: A2a-MN o pow. 

1,2023 ha, A2b-MN o pow. 1,6432 ha, A2c-MN o pow. 0,3639 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w“ln“st“jąca, garaw wbud“wany, d“bud“wany, w“ln“st“jący lub ”“Jącz“ny z budyn-

kiem gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki d“”uszcza się zabud“wę g“s”“darcz“-garaw“wą; 
b) d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie 

z ”“zw“leniem na bud“wę, a dla terenów niezabud“wanych w przypadku nowej zabudowy lub 

w ”rzy”adku r“zbud“wy istniejąceg“ zainwest“wania zg“dnie z warunkami zawartymi ”“niwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 

a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - nieprzekraczalne - 5,0 i 7,5 m “d linii r“zgraniczającej 
z ”rzylegJymi dr“gami, 10,0 m od granicy lasu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki lub terenu - 25%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki - 60%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w str“mym dachu), wys“k“`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 
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e) geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 
50º; kalenica gJówna “ dJug“`ci minimum 50% dJug“`ci `ciany fr“nt“wej, równ“legJa d“ `ciany 
frontowej; 

f) zabud“wę garaw“wą i g“s”“darczą, “gr“dzenie dziaJki “raz k“l“rystykę budynków i pokrycia da-

ch“weg“ (dachów str“mych) nalewy wyk“nać zg“dnie z § 7 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci zach“wuje się istniejące wydzielenia dziaJek 

z m“wliw“`cią regulacji granic, bez wydzielania n“wych dziaJek bud“wlanych z m“wliw“`cią realizacji 
“drębnej zabud“wy; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną il“`ć miejsc ”“st“j“wych sam“ch“dów zg“dnie z § 15 ustaleL ”lanu 

miejscowego; 

9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i dla n“wych budynków zg“dnie 
z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

10) ustalenia d“tyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A3-ZC o pow. 

0,3046 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - cmentarz (nieczynny); 

2) zasady zagospodarowania terenu - restauracja cmentarza; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zagospodarowania terenu - dąwyć d“ “dtw“rze-

nia ”ierw“tneg“ ukJadu `ciewek, ”laców i ogrodzenia; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - zach“wać drzew“stan, d“”uszcza się cięcia sanitarne i wszyst-

kie czynn“`ci k“nieczne d“ d“”r“wadzenia zieleni cmentarza d“ ukJadu ”ierw“tneg“; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - czę`ć terenu, zg“dnie z rysunkiem planu miej-

sc“weg“, znajduje się w strefie ｭKｬ “chr“ny kraj“brazu kultur“weg“Ł Ob“wiązują warunki “chr“ny 
zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu miejscowego; 

6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zach“wuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - d“jazd istniejący z drogi gminnej; 

9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące; d“datk“we zg“dnie z warunkami 

“gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

4. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symb“lami: A4a-MN 

o pow. 0,3126 ha, A4b-MN o pow. 0,2806 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w“ln“st“jąca, garaw wbud“wany, d“bud“wany, w“ln“st“jący lub ”“Jącz“ny z budyn-

kiem gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki d“”uszcza się zabud“wę g“s”“darcz“-garaw“wą; 
b) lokalizacja budynku mieszkalnego od strony drogi; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - nieprzekraczalne - 5,0 m, 7,5 m i 10,0 m od linii roz-

graniczającej z ”rzylegJymi dr“gami; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki lub terenu - 25%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 60%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w str“mym dachu), wys“k“`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia “d 30º d“ 50º; kalenica gJów-

na o dJug“`ci minŁ 50% dJug“`ci `ciany fr“nt“wej, równ“legJa d“ `ciany fr“nt“wej; 
f) zabud“wę garaw“wą i g“s”“darczą, “gr“dzenie dziaJki “raz k“l“rystykę budynków i pokrycia da-

ch“weg“ (dachów str“mych) nalewy wyk“nać zg“dnie z § 7 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
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4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - teren A4a-MN znajduje się w strefie “chr“ny ”“`red-

niej ujęcia w“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - minimalna powierzchnia wydzielanych nowych 

dziaJek - 1000 m²; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną il“`ć miejsc ”“st“j“wych sam“ch“dów zg“dnie z § 15 ustaleL ”lanu 

miejscowego; 

9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i dla n“wych budynków zg“dnie 
z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

5. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku planu miejscowego symbolami: A5a-MW o pow. 

0,2044 ha, A5b-MW o pow. 0,1771 ha, A5c-MW o pow. 0,1465 ha, A5d-MW o pow. 0,3345 ha, A5e-MW 

o pow. 0,5654 ha, A5f-MW o pow. 0,2287 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa wiel“r“dzinna istniejąca z zapleczem (zabudowa gospodarcza i garaw“wa); 
b) zach“wuje się istniejącą zabud“wę i zag“s”“dar“wanie terenu; d“”uszcza zmianę dachu budynku 

i bud“wę budynków g“s”“darcz“-garaw“wych - zagospodarowanie zgodnie z uwarunkowaniami 

zawartymi ”“niwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 

a) linie zabud“wy nie”rzekraczalne “d str“ny dróg - istniejące; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki lub terenu - dopuszcza 

się zwiększenie “ d“bud“wę ”rzedsi“nka i budynków g“s”“darcz“-garaw“wych zg“dnie z § 7 

ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku d“ ”“wierzchni dziaJki - dopusz-

cza się jej ”“mniejszenie “ wielk“`ć d“”uszcz“nej r“zbud“wy; 
d) wys“k“`ć zabud“wy - d“”uszcza się zmianę dachu budynku mieszkalneg“ z ”Jaskieg“ na str“my 

o wys“k“`ci kalenicy d“ 4,5 m ”“wywej istniejącej wys“k“`ci dachu; 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego: dach stromy, dwu- lub wielospadowy o kącie nachyle-

nia 30º d“ 50º; 
f) zabud“wa garaw“wa i gospodarcza - parterowa z dachami ”Jaskimi lub str“mymi; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - teren A5a-MW znajduje się w strefie “chr“ny ”“`red-

niej - ujęcia w“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zach“wuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej dr“gi gminnej; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i ewentualnie nowe zgodnie 

z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

6. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symb“lami: A6a-MN 

o pow. 0,1999 ha, A6b-MN o pow. 0,2667 ha, A6c-MN o pow. 0,1498 ha, A6d-MN o pow. 0,2891 ha, 

A6e-MN o pow. 0,3200 ha, A6f-MN o pow. 0,2641 ha, A6g-MN o pow. 0,6116 ha, A6h-MN o pow. 

0,2577 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - istniejącej i projektowanej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w“ln“st“jąca i bliuniacza; 
b) d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy i zag“s”“dar“wanie terenu zrealiz“wanych zg“d-

nie z ”“zw“leniem na bud“wę, a w przypadku nowej zabudowy i rozbudowy zgodnie z warun-

kami zawartymi ”“niwej; 
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c) w tylnej czę`ci dziaJki d“”uszcza się zabud“wę g“s”“darcz“-garaw“wą zg“dnie z § 7 o ile speJ-
ni“ne są warunki wynikające z ”rze”isów “drębnych; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne istniejące “d str“ny dr“gi, a dla nowej zabudowy 5,0 i 10,0 m 

“d ”rzylegJych dróg; 
b) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki lub terenu - do 25% 

”“wierzchni dziaJki; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”“wierzchni dziaJki - pomniej-

szona o wielk“`ć d“”uszcz“nej r“zbud“wy, a dla nowej zabudowy - 60%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy - wys“k“`ć kalenicy gJównej dla n“wej zabud“wy d“ 9,0 m; dla istniejącej 
zabud“wy mieszkani“wej zach“wać wys“k“`ć budynków zrealiz“wanych przed 1945 r.; 

e) ge“metria dachu: zach“wuje się istniejącą ge“metrię dachów str“mych; d“”uszcza się “kna ”o-

Jaci“we i lukarny; dla nowej zabudowy dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia “d 30º d“ 
50º; kalenica gJówna “ dJug“`ci minŁ 50% dJug“`ci `ciany fr“nt“wej, równ“legJa d“ `ciany fr“n-

towej; 

f) zabud“wę garaw“wą i g“s”“darczą, “gr“dzenie dziaJki “raz k“l“rystykę budynków i pokrycia da-

ch“weg“ (dachów str“mych) nalewy wyk“nać zg“dnie z § 7 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w “brębie terenu A6g-MN znajduje się budynek - dom nr 21 o wart“`ciach zabytk“wych ”r“”o-

n“wany d“ “bjęcia “chr“ną ustaleniami ”lanuŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 10 usta-

leL ”lanu miejsc“weg“; 
b) nalewy dąwyć d“ zach“wania gJównych ”arametrów ”“z“staJych d“mów zrealiz“wanych ”rzed 

1945 r.; 

6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - teren A6a-MN znajduje się w strefie “chr“ny ”“`red-

niej - ujęcia w“dyŁ Ob“wiązują warunki ochrony zgodnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - d“”uszcza się regulację granic dziaJek z tym, we 

n“we ”“dziaJy muszą s”eJniać warunki zawarte w § 11 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) dąwyć d“ za”ewnienia niezbędnej il“`ci miejsc ”“st“j“wych sam“ch“dów dla mieszkaLców; 

9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące; d“datk“we zg“dnie z warunkami 

“gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A7-UKs, U o pow. 

0,1950 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren zabud“wy usJug sakralnych - kaplica; 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi ”ubliczne; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy ka”licy z m“wliw“`cią r“zbud“wy; 
b) d“”uszcza się bud“wę budynku usJug ”ublicznych “d str“ny A 6h MN; 
c) d“”uszcza się maJą architekturę i zieleL urządz“ną; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 25% powierzchni 

dziaJki; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu - 50%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy - kalenicy kaplicy do 10,0 m; budynku usJug d“ 6,0 m; 

e) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 60º; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują: 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - d“”uszcza się k“rektę granicy “d str“ny ”asa 

dr“g“weg“ ”“”rzez wJączenie ”rzylegJej d“ dr“gi dziaJki; 
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8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - d“jazd istniejący z ”rzylegJej dr“gi gminnej, ”arking na minimum 3 sta-

nowiska postojowe; 

9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i nowe zgodnie z warunkami “gól-

nymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A8-P, U o pow. 

0,1959 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, magazynów i usJug rzemi“sJa; 
2) zasady zagospodarowania terenu - d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy i zag“s”“dar“wa-

nie terenu zrealizowanych zgodnie z ”“zw“leniem na bud“wę, w przypadku rozbudowy lub budowy 

n“wych budynków zg“dnie z warunkami zawartymi ”“niwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 

a) linie zabudowy zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki lub terenu - 50%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki lub terenu 
- do 25%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy - dla dachu ”Jaskieg“ d“ 8,0 m; dla dachu stromego o ”“chyleniu ”“Jaci da-

ch“wych ”“wywej 30º -12,0 m; 

e) ge“metria dachu: dach ”Jaski lub wiel“s”ad“wy “ kącie nachylenia ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 50º; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - istniejący d“jazd; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury tech-

nicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“we-

g“Ł źakazuje się st“s“wania l“kalnych r“związaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę 
wynikająceg“ z ”rze”isów “drębnych; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

9Ł Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symb“lami: A9a-P, U o pow. 

0,5106 ha i A9b-P, U o pow. 0,1343 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, magazynów i usJug rzemi“sJa na terenie A9a-P, U 

i magazynów i usJug rzemi“sJa na terenie A9b-P, U; 

2) zasady zagospodarowania terenu - d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy i zag“s”“dar“wa-

nie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwoleniem na bud“wę, w przypadku rozbudowy i nowej zabu-

dowy zgodnie z warunkami zawartymi ”“niwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 

a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ”rze”isami “drębnymi; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 40%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 30% dla 

nowej zabudowy, a d“ zabud“wy istniejącej d“”uszcza się jej ”“mniejszenie “ wielk“`ć d“”usz-

czonej rozbudowy; 

d) wys“k“`ć zabud“wy - dla dachu ”Jaskieg“ d“ 8,0 m; dla dachu stromego na A9a-P, U o pochy-

leniu ”“wywej 30º - 12,0 m; 

e) ge“metria dachu: dach ”Jaski lub wiel“s”ad“wy “ kącie nachylenia “d 30º d“ 50º; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - ogrodzenie terenu A9b-P, U od strony cmenta-

rza ozdobne - wyw“”J“t lub mur z cegJy czerw“nej, nietynk“wany “d str“ny cmentarza; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - istniejący d“jazd; 
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9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury tech-

nicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł 
źakazuje się st“s“wania l“kalnych r“związaL za wyjątkiem “grzewania i za“”atrzenia wynikająceg“ 
z ”rze”isów “drębnych; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A10-RU, P o pow. 

4,5095 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “bsJugi ”r“dukcji w gospodarstwie rolnym i hodowlanym; teren obiek-

tów ”r“dukcyjnych, skJadów, magazynów i baz; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa gospodarstwa rolnego z za”leczem “bsJugi; 
b) zabud“wa “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów, magazynów i baz na wydziel“nych dziaJkach w s”o-

sób nie k“lidujący z funkcją r“lniczą; 
c) wzdJuw dr“gi gminnej wyk“nać ”as zieleni wys“kiej na odcinku min. 75% i niskiej o szer“k“`ci 

min. 8,0 m; 

d) w ”rzy”adku ada”tacji, r“zbud“wy istniejących budynków lub bud“wy n“wych realizacja zg“dnie 
z warunkami zawartymi ”“niwej; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linia zabudowy nieprzekraczalna - 10,0 m “d linii r“zgraniczającej z dr“gą gminną; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki lub terenu - 30%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki - 15%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy: dla zabud“wy g“s”“darstwa r“lneg“ - do 10,0 m dla dachów ”Jaskich 
i 12,0 m dla dachów str“mych ”“wywej 20º ”“chylenia ”“Jaci dach“wej; dla zabud“wy ”“z“sta-

Jej - do 9,0 m dla dachów ”Jaskich i 12,0 m dla dachów str“mych ”“wywej 30º ”“chylenia ”“Jaci 
dach“wej; wys“k“`ć “biektów technicznych wynikająca z potrzeb technologicznych; 

e) geometria dachu - ”Jaski lub wiel“s”ad“wy; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - wskazane zachowanie i odbudowa spichlerza; 

6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - d“”uszcza się ”“dziaJ terenu na dziaJki “ pow. 

min. 0,50 ha i szer“k“`ci fr“ntu minŁ 60,0 m przy podziale o kącie linii ”“dziaJ“wej 70÷120º w sto-

sunku do drogi gminnej; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - dojazdy z ”rzylegJej dr“gi gminnej; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i dla n“wych budynków zg“dnie 

z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A11-US o pow. 

1,6334 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren sportu i rekreacji; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) b“iska, urządzenia rekreacji i “biekty maJej architektury, za”lecze s“cjaln“-magazynowe; 

b) w zag“s”“dar“waniu terenu uwzględnić ”“J“wenie terenu w sąsiedztwie terenów naraw“nych na 
niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 5%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 70%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy - kalenica o wys“k“`ci d“ 5,0 m; 

e) geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia “d 20º d“ 40º; 
f) “gr“dzenie dziaJki “raz k“l“rystykę budynków i ”“krycia dach“weg“ (dachów str“mych) nalewy 

wyk“nać zg“dnie z § 7 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
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4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - teren znajduje się w projektowanym zespole przyrodniczo-

kraj“braz“wym ｭPrad“lina i d“lina rzeki ParsętyｬŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 9 ustaleL 

planu miejscowego; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - teren znajduje się w strefie “chr“ny ”“`redniej - ujęcia 

w“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zach“wuje się istniejące wydzielenie; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - d“jazd istniejący z ”rzylegJej dr“gi gminnej; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i ewentualnie nowe zgodnie 

z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

12. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symb“lami: A12a-Zd 

o pow. 1,5162 ha, A12b-Zd o pow. 1,9334 ha, A12c-Zd o pow. 0,3577 ha, A12d-Zd o pow. 

0,0315 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “gr“dów; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zach“wuje się “bszar istniejących “gr“dów; 
b) d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy zrealiz“wanej zg“dnie z prze”isami “drębnymi 

“raz r“zbud“wę i bud“wę n“wej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 

a) altany o ”“wŁ zabud“wy d“ 35 m²; 
b) wys“k“`ć zabud“wy - 4,0 m dla ”Jaskich dachów i 5,0 m dla str“mych dachów; 
c) linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu 5 m i 10 m dla A 12a-Zd i A12b-Zd od granicy cią-

gów ”iesz“-jezdnych oraz od A12c-Zd i A12d - Zd 3,0 m i 5,0 m “d granicy ciągów ”iesz“-

jezdnych; 

d) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia “d 20º d“ 40º; do-

”uszcza się dachy ”Jaskie; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - czę`ć terenu A12a-Zd, zgodnie z rysunkiem planu miejsco-

weg“, znajduje się w projektowanym zespole przyrodniczo-kraj“braz“wym ｭPrad“lina i dolina rzeki 

ParsętyｬŁ Ob“wiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - czę`ć terenu A12a-Zd, zgodnie z rysunkiem 

”lanu miejsc“weg“, znajduje się w strefie ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
polegającej na ”r“wadzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w przypadku podejmowania 

”rac ziemnychŁ Strefa ｭW IIIｬ “bejmuje stan“wiska ujęte w ewidencji odpowiedniego organu ds. 

“chr“ny zabytkówŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 10 ustaleL ”lanu miejscowego; 

6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - teren A12a-źd znajduje się w strefie “chr“ny ”“`red-

niej ujęcia w“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zach“wuje się istniejące wydzielenie; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - d“jazdy istniejące; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i ewentualnie nowe zgodnie 

z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“wego; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

13. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A13-Zd o pow. 

1,7000 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “gr“dów; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zach“wuje się “bszar istniejących “gr“dów r“dzinnych; 

b) d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy i zag“s”“dar“wanie terenu zrealiz“wanych zg“d-

nie z ”rze”isami “drębnymi, d“”uszcza się r“zbud“wą i bud“wę altan zg“dnie z warunkami za-

wartymi ”“niwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i z ”rze”isami “drębnymi; 
b) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy d“ 35 m²; 
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c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 80%; 

d) wys“k“`ć zabudowy - 4,0 m dla ”Jaskich dachów i 5,0 m dla str“mych dachów; 
e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia “d 20º d“ 40º; do-

”uszcza się dachy ”Jaskie; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zach“wuje się istniejące wydzielenia; d“”uszcza 

się wJączenie d“ “gr“dów dr“gi gminnej zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - d“jazdy istniejące; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenia istniejące i ewentualnie nowe zgodnie 

z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejscowego; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

14. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symb“lami: A14a-I o pow. 

0,0397 ha, A14b-I o pow. 0,0394 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “biektów za”lecza g“s”“darczeg“ mieszkaLców; 
2) zasady zagospodarowania terenu - istniejące budynki g“s”“darcze i garawe; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne - istniejące; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - istniejąca; 
c) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy - budynki ”arter“we, wys“k“`ć bez zmian; 
d) geometria dachu - dach ”Jaskie “ pochyleniu do 15°; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zach“wuje się istniejące wydzielenia dziaJek; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - d“jazd istniejący; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i zgodnie z warunkami “gólnymi 

zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

15. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A15-UH o pow. 

0,0158 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabud“wy usJug handlu i gastronomii; 

2) zasady zagospodarowania terenu - istniejący ”awil“n usJug“wy; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna - istniejąca “d str“ny dróg ”rzylegJych; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - rozbudowa w grani-

cach istniejącej ”“wierzchni dziaJki z d“”uszczeniem zwiększenia “ 10%; 

c) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy - budynek ”arter“wy, wys“k“`ć d“ 4,5 m; 

d) geometria dachu - dach ”Jaski lub dwus”ad“wy “ kącie nachylenia “d 20º d“ 35º 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zach“wuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - d“jazd istniejący; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i zgodnie z warunkami “gólnymi 

zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 
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16. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A16-ZP o pow. 

0,2661 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządz“nej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zadrzewienia ”ark“we, zieleLce, “biekty maJej architektury; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu - zach“wuje się istnie-

jące zag“s”“dar“wanie z dopuszczeniem realizacji zieleni i maJej architektury; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - zach“wać istniejący drzew“stan i wzb“gacić “ nowy; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zach“wać krzyw; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu 

miejscowego; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej dr“gi gminnej; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

17. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A17-P, U o pow. 

1,5886 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów, magazynów i baz; teren 

zabud“wy usJug“wej rzemie`lniczej - warsztaty, sal“ny s”rzedawy; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - niezbędna infrastruktura techniczna; 

2) zasady zagospodarowania terenu - l“kalizacja “d str“ny dr“gi gminnej funkcji usJug“wej, warsztatów 
lub za”lecza “bsJugi, w gJębi dziaJki funkcje produkcyjne i magazyny; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne - 10,0 m “d linii r“zgraniczającej z dr“gą; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 35%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 35%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 
- budynki od strony drogi z dachami dwus”ad“wymi na “dcinku minŁ 50% dJug“`ci `ciany 

frontowej; 

- zabudowa administracyjna i usJug“wa - wys“k“`ć kalenicy d“ 10,0 m; 

- zabud“wa ”“z“staJa - do 10,0 m dla dachów ”Jaskich i 12,0 m dla dachów str“mych; 
- dachy ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 30° d“ 50°; 
- dla dachów str“mych ”“krycie w k“l“rze brąz“wym, wi`ni“wym lub ceglastym; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - minŁ ”“wierzchnia dziaJki 2000 m², minŁ szero-

k“`ć fr“ntu dziaJki 30,0 m (dla dziaJek nar“wnych - 20,0 m); zasady ”“dziaJu na dziaJki zg“dnie z ry-

sunkiem planu miejscowego; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej dr“gi; 
b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wynikać 

z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci klientów ”rzyjewdwających sam“ch“dami); 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie d“ sieci “gólnej zgodnie z warunkami “gól-

nymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 30,0%Ł 

18. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symb“lami: A18a-P, U 

o pow. 3,9978 ha, A18b-P, U o pow. 5,5093 ha, A18c-P, U o pow. 3,7113 ha, “b“wiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów, magazynów i baz; teren 
zabud“wy usJug“wej “ charakterze rzemie`lniczym - warsztaty, sal“ny s”rzedawy; 
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b) przeznaczenie uzu”eJniające - mieszkanie wJa`ciciela w “brębie budynku administracyjneg“ lub 
usJug“weg“ na terenach A18b-P, U, A18c-P, U “raz niezbędna infrastruktura techniczna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) “d str“ny dr“gi gminnej wyeks”“n“wać architekturę i elewacje budynków “raz w”r“wadzić zieleL; 
b) zabudowa produkcyjna i gospodarcza w gJębi dziaJki; 
c) zag“s”“dar“wanie dziaJki ”rzylegającej d“ cmentarza winn“ uwzględniać charakter tej funkcji 

i w związku z tym jej uwytk“wanie ”“winn“ być ciche, a zabud“wa nie k“ntrastująca z cmenta-

rzem; “b“wiązuje wyk“nanie ”asa zieleni wys“kiej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m “d linii r“zgraniczającej dro-

gi 02KDL i 7,5 m “d linii r“zgraniczającej ”“z“staJych dróg ”rzylegJych, 15,0 m od granicy lasu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 40%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki - 25%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 
- zabudowa administracyjna i usJug“wa d“ 7,0 m dla dachów ”Jaskich i 10,0 m dla dachów 

stromych; 

- zabud“wa ”“z“staJa d“ 10,0 m dla dachów ”Jaskich i 12,0 m dla dachów str“mych; 
- dachy ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 30° d“ 50°; 
- dla dachów str“mych ”“krycie w k“l“rze brąz“wym, wi`ni“wym lub ceglastym; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - dziaJka ”rzylegająca d“ cmentarza - nalewy 

wyk“nać “gr“dzenie “zd“bne (wyw“”J“t lub z cegJy - nie otynkowanej od strony cmentarza); 

6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych: 
a) “b“wiązują d“”uszczalne ”“zi“my haJasu w `r“d“wisku “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych dla 

terenów ”rzemysJ“wych; 
b) uciąwliw“`ć nie m“we ”rzekr“czyć granic dziaJki; 

7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - wielk“`ć dziaJek minŁ 0,40 ha, szer“k“`ć fr“ntu 
dziaJki min 45,0 m, dla dziaJek nar“wnych 20,0 m; zasady ”“dziaJu na dziaJki zg“dnie z rysunkiem 

planu miejscowego; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) “bsJuga k“munikacyjna ”“szczególnych dziaJek z ”rzylegJych dróg; 
b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wynikać 

z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci klientów ”rzyjewdwających sam“ch“dami); 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunka-

mi “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł źakazuje się st“s“wania l“kalnych 
r“związaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę a wynikająceg“ z ”rze”isów “dręb-

nych “raz ze względów techn“l“gicznych; 
b) w “brębie terenów ”arking“wych i zieleni niskiej d“”uszcza się l“kalizację urządzeL infrastruktury 

technicznej - ”rze”“m”“wni, traf“stacji, stacji redukcyjnej, urządzeL infrastruktury telek“munika-

cyjnej itp.; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

19. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A19-P, U o pow. 

9,0506 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów, magazynów i baz; teren 

zabud“wy usJug“wej “ charakterze rzemie`lniczym - warsztaty, sal“ny s”rzedawy; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - niezbędna infrastruktura techniczna i komunikacyjna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) “d str“ny ”rzylegJych dróg wyeks”“n“wać architekturę i elewacje budynków “raz w”r“wadzić 
zieleL; 

b) zabudowa produkcyjna i gospodarcza w gJębi dziaJki; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 7,5 m “d linii r“zgraniczającej ”rzy-

legJych dróg; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 40%; 
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c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 25%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 
- zabudowa administracyjna i usJug“wa d“ 7,0 m dla dachów ”Jaskich i 10,0 m dla dachów 

stromych; 

- zabud“wa ”“z“staJa d“ 10,0 m dla dachów ”Jaskich i 12,0 m dla dachów str“mych; 
- dachy ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 30° d“ 50°; 
- dla dachów str“mych ”“krycie w k“l“rze brąz“wym, wi`ni“wym lub ceglastym; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych: 

a) “b“wiązują d“”uszczalne ”“zi“my haJasu w `r“d“wisku “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych dla 
terenów ”rzemysJ“wych; 

b) uciąwliw“`ć nie m“we ”rzekr“czyć granic dziaJki; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - wielk“`ć dziaJek minŁ 0,5 ha, szer“k“`ć fr“ntu 

dziaJki min 45,0 m, dla dziaJek nar“wnych 20,0 m; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) “bsJuga k“munikacyjna ”“szczególnych dziaJek z drogi gminnej; 

b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów; il“`ć stan“wisk musi wynikać z ”rzyjęteg“ 
natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci klientów ”rzyjewdwających sam“ch“dami); 

9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną: 
a) zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunka-

mi “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł źakazuje się st“s“wania l“kalnych 
r“związaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę, a wynikająceg“ z ”rze”isów “dręb-

nych “raz ze względów techn“l“gicznych; 
b) w “brębie terenów ”arking“wych i zieleni miejskiej d“”uszcza się l“kalizację urządzeL infrastruk-

tury technicznej - ”rze”“m”“wni, traf“stacji, stacji redukcyjnej, urządzeL infrastruktury teleko-

munikacyjnej, itp.; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

20. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A20-P, U o pow. 

2,8030 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren skJadów i magazynów; teren zabud“wy usJug“wej “ charakte-

rze rzemie`lniczym, warsztaty, sal“ny s”rzedawy; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - niezbędna infrastruktura techniczna i komunikacyjna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) “d str“ny dr“gi w“jewódzkiej i gminnej wyeks”“n“wać architekturę i elewacje budynków usJu-

gowych i administracyjnych “raz w”r“wadzić zieleL; 
b) zabud“wa skJadów, magazynów i gospodarcza w gJębi dziaJki; 
c) k“rekta granicy dziaJki nar“wnej w celu realizacji skrzyw“wania dr“gi gminnej z dr“gą w“jewódzką 

zgodnie z ustaleniami planu miejscowego; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu miejscowego - 15,0 m od linii rozgra-

niczającej dr“gi 01KŚG i 7,5 m “d linii r“zgraniczającej dr“gi gminnej, “d granicy lasu 15,0 m; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 40%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 25%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 
- zabudowa administracyjna i usJugowa do 7,0 m dla dachów ”Jaskich i 10,0 m dla dachów 

stromych; 

- zabud“wa ”“z“staJa d“ 10,0 m dla dachów ”Jaskich i 12,0 m dla dachów str“mych; 
- dachy ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 30° d“ 50°; 
- dla dachów str“mych ”“krycie w k“l“rze brąz“wym, wi`ni“wym lub ceglastym; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych: 

a) “b“wiązują d“”uszczalne ”“zi“my haJasu w `r“d“wisku “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych dla 
terenów ”rzemysJ“wych; 
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b) uciąwliw“`ć nie m“we ”rzekr“czyć granic dziaJki; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - minimalna ”“wierzchnia dziaJki - 0,40 ha, mini-

malna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki - 40,0 m; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) “bsJuga k“munikacyjna ”“szczególnych dziaJek z drogi gminnej; 

b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wynikać 

z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci klientów ”rzyjewdwających sam“ch“dami); 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunka-

mi “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł źakazuje się st“s“wania l“kalnych 
r“związaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę a wynikająceg“ z ”rze”isów “dręb-

nych “raz ze względów techn“l“gicznych; 
b) w “brębie terenów ”arking“wych i zieleni niskiej d“”uszcza się l“kalizację urządzeL infrastruktury 

technicznej - ”rze”“m”“wni, traf“stacji, stacji redukcyjnej, urządzeL infrastruktury telek“munika-

cyjnej itp.; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

21. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A21-UC, P o pow. 

1,4228 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren r“zmieszczenia “biektów handl“wych “ powierzchni sprzeda-

wy ”“wywej 2000 m²; teren zabud“wy usJug“wej; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - teren skJadów i magazynów; niezbędna infrastruktura techniczna 

i komunikacyjna - parkingi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) od strony drogi gminnej 02KDL i 08KŚŚ wyeks”“n“wać architekturę i elewacje budynków “raz 
w”r“wadzić ”arking i zieleL; 

b) od strony przeciwnej zaplecze gospodarcze i techniczne; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu miejscowego - 10,0 m od linii rozgra-

niczającej z dr“gą 02KŚL i 7,5 m “d linii r“zgraniczającej dróg ”“z“staJych; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - do 40%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki d“ 15%; 
d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 

- zabud“wa usJug“wa d“ 12,0 m dla dachów ”Jaskich i 15,0 m dla dachów stromych; 

- zabud“wa ”“z“staJa d“ 6,0 m dla dachów ”Jaskich i 10,0 m dla dachów str“mych; 
- dachy ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 30° d“ 50°; 
- dla dachów str“mych ”“krycie w k“l“rze brąz“wym, wi`ni“wym lub ceglastym; 

4) zasady ochr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - wydzielenie zgodnie z rysunkiem planu miejsco-

wego; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg gminnych z wykluczeniem drogi 02KDL; 

b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wynikać 
z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci klientów ”rzyjewdwających sam“ch“dami); 

9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną: 
a) zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunkami 

“gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł źakazuje się st“s“wania l“kalnych r“z-

wiązaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę a wynikająceg“ z ”rze”isów “drębnych; 
b) w “brębie terenów ”arking“wych d“”uszcza się l“kalizację urządzeL infrastruktury technicznej - 

przepompowni, trafostacji, stacji redukcyjnej, urządzeL infrastruktury telek“munikacyjnej it”Ł; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 
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22. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A22-P, U o pow. 

1,1535 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren skJadów i magazynów; teren zabud“wy usJug“wej “ charakterze 

rzemie`lniczym, warsztaty, sal“ny s”rzedawy; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - mieszkanie wJa`ciciela w “brębie budynku administracyjneg“ lub 

usJug“weg“, niezbędna infrastruktura techniczna i komunikacyjna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) “d str“ny dr“gi w“jewódzkiej i gminnej wyeks”“n“wać architekturę i elewacje budynków “raz 
w”r“wadzić zieleL; 

b) zabud“wa skJadów i magazynów “raz g“s”“darcza w gJębi dziaJki; 
3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 15,0 m “d linii r“zgraniczającej dro-

gi 01KDG i 10,0 m “d linii r“zgraniczającej dr“gi 02KŚL; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 40%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 25%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 
- budynki od strony drogi gminnej z dachami dwus”ad“wymi na “dcinku minŁ 50% dJug“`ci 

`ciany frontowej; 

- zabudowa administracyjna i usJug“wa - wys“k“`ć kalenicy d“ 10,0 m; 

- zabud“wa ”“z“staJa - do 10,0 m dla dachów ”Jaskich i 12,0 m dla dachów str“mych; 
- dachy ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 30° d“ 50°; 
- dla dachów stromych pokrycie w k“l“rze brąz“wym, wi`ni“wym lub ceglastym; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych: 

a) “b“wiązują d“”uszczalne ”“zi“my haJasu w `r“d“wisku “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych dla 
terenów ”rzemysJ“wych; 

b) uciąwliw“`ć nie m“we ”rzekr“czyć granic dziaJki; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - minimalna ”“wierzchnia dziaJki 2000 m², mini-

malna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki 35,0 m, dla dziaJki nar“wnej 20,0 m; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) “bsJuga k“munikacyjna dziaJek z drogi gminnej; 

b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wynikać 

z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci klientów ”rzyjewdwających sam“ch“dami); 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunkami 
“gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł źakazuje się st“s“wania l“kalnych r“z-

wiązaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę a wynikająceg“ z ”rze”isów “drębnych; 
b) w “brębie terenów ”arking“wych i zieleni niskiej d“”uszcza się l“kalizację urządzeL infrastruktury 

technicznej - ”rze”“m”“wni, traf“stacji, stacji redukcyjnej, urządzeL infrastruktury telek“munika-

cyjnej itp.; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 30,0%Ł 

23. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A23-RM o pow. 

0,3388 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym lub ogrodniczym; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa gospodarstwa rolnego z zapleczem; 

b) realizacja zabudowy z uwzględnieniem sąsiedztwa terenów zagr“w“nych ”“w“dzią; 
c) zach“wać cenny drzewostan, 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 25%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki lub terenu 
- 50%; 
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d) wys“k“`ć zabud“wy: mieszkani“wej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w stro-

mym dachu), wys“k“`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m; kalenica o dJug“`ci minimum 50% dJug“`ci 
`ciany fr“nt“wej; wys“k“`ć budynków g“s”“darczych d“ 8,0 m; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 50º; dla zabud“wy g“s”“darczej ksztaJt dachu d“w“lny; 

f) ogrodzenia dziaJki nalewy wyk“nać zg“dnie z § 7 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - teren znajduje się w sąsiedztwie terenów bez”“`red-

ni“ zagr“w“nych ”“w“dzią - w zag“s”“dar“waniu dziaJki “raz wys“k“`ci ”“sad“wienia uwzględnić 
m“wliw“`ć zalania terenów ”rzylegJych; 

7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - d“jazd istniejący z ”rzylegJej dr“gi; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie budynków zg“dnie z warunkami “gólnymi 

zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“ d“ sieci “gólnej; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

§ 21. Ustalenia szczegóJ“we dla terenów funkcj“nalnych ”“J“w“nych w granicach jednostki struktu-

ralno-przestrzennej ｭBｬ. Jednostka obejmuje tereny wyznaczone na rysunku planu miejscowego w skali 1: 

2000 stan“wiącym zaJącznik nr 2c. 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B1-RM o pow. 0,9959 ha, 

“b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym i hodow-

lanym - zabudowa mieszkaniowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa; 

b) d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy i zag“s”“dar“wanie terenu zrealiz“wanych zg“d-

nie z ”“zw“leniem na bud“wę; 
c) d“”uszcza się r“zbud“wę i nadbud“wę budynku mieszkalneg“ “raz bud“wę n“weg“ budynku 

mieszkalnego zgodnie z warunkami zawartymi ”“niwej i rysunkiem planu miejscowego; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linia zabudowy nieprzekraczalna - dla zabudowy mieszkaniowej 20,0 m “d linii r“zgraniczającej 

z dr“gą w“jewódzką, dla zabud“wy g“s”“darczej związanej z funkcją mieszkani“wą (w tym ga-

raw) ”“za tylną linią zabud“wy mieszkani“wej; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - do 25% powierzchni 

dziaJki mieszkani“wej; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 40% 

”“wierzchni dziaJki mieszkani“wej; 
d) wys“k“`ć zabud“wy: mieszkani“wej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w stro-

mym dachu), wys“k“`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m; kalenica o dJug“`ci minŁ 50% dJug“`ci 
dJuwszej “si budynku; wys“k“`ć budynków g“s”“darczych d“ 5,0 m; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 50º; dla zabud“wy g“s”“darczej ksztaJt dachu d“w“lny; 

f) “gr“dzenia dziaJki nalewy wyk“nać zg“dnie z § 7 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - teren znajduje się w “bszarze s”ecjalnej “chr“ny ”taków 

Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiat“wskieｬ (PLB320010)Ł Ob“wiązują warunki “chr“ny zgodnie z § 9 

ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - teren znajduje się w “bszarze “raz terenie górniczym 

ｭK“J“brzeg IIｬ utw“rz“nym dla zJ“wa leczniczych wód mineralnychŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny 
zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł Wszelkie ”rzedsięwzięcia, m“gące w znacznym stopniu 

w”Jywać na jak“`ć wód ”“dziemnych, wymagają “”rac“wania ”r“jektów ge“l“giczn“-inwynierskich 
w celu rozpoznania zagr“wenia i ”“djęcia dziaJaL zabez”ieczających zJ“we “raz ”“stę”“wania zg“dnie 
z ”rze”isami “drębnymi; 

7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zach“wuje się istniejące wy“drębnienie; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - d“jazd istniejący z ”rzylegJej dr“gi; 
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9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i zgodnie z warunkami “gólnymi 
zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł Ś“”uszcza się l“kalne r“związania; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem B2-P, U o pow. 

3,6438 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów, magazynów i baz; teren zabud“wy usJug 

o charakterze rzemie`lniczym, warsztaty; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ”“d ”r“jekt“wane zainwest“wanie ”rzeznacza się ”“wierzchnię terenu ”“krytą gruntami klasy RIV; 
b) fr“nty zag“s”“dar“wania terenów “raz zabud“wy “d str“ny dr“gi gminnej 01KŚL; 
c) “d str“ny dr“gi w“jewódzkiej w”r“wadzić zieleL wys“ką szer“k“`ci minŁ 10,0 m oraz ogrodzenie 

o charakterze ozdobnym z wykluczeniem ogrodzenia z ”Jyt ”lastik“wych i betonowych; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 15,0 m od linii r“zgraniczającej dro-

gi w“jewódzkiej i 15,0 m “d linii r“zgraniczającej dr“gi gminnej; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - dla zabud“wy usJugo-

wej 30%; dla ”“z“staJej zabud“wy 40%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu: 

- dla zabud“wy usJug“wej d“ 40%; 
- dla ”“z“staJej zabud“wy 30%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 
- zabudowa administracyjna i usJug“wa nie związana z handlem do 8,0 m dla dachów ”Jaskich 

i 10,0 m dla dachów stromych; 

- zabud“wa ”“z“staJa d“ 10,0 m dla dachów ”Jaskich i 15,0 m dla dachów str“mych; 
- wys“k“`ć instalacji i urządzeL technicznych i technologicznych zgodnie z warunkami przed-

sięwzięcia; 
- dachy ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 20° d“ 50°; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - czę`ć terenu, zg“dnie z rysunkiem planu, znaj-

duje się w strefach ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, ”“legającej na ”r“wa-

dzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa 

ｭW IIIｬ “bejmuje stan“wiska ujęte w ewidencji “d”“wiednieg“ “rganu dsŁ “chr“ny zabytkówŁ Obo-

wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 10 ustaleL ”lanu miejscowego; 

6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - wielk“`ci n“w“ wydzielanych dziaJek minŁ 0,50 ha, 

szer“k“`ć fr“ntu dziaJki minŁ 40,0 m; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) “bsJuga k“munikacyjna ”“szczególnych dziaJek - dojazd z dr“gi gminnej, wyklucza się d“jazd z drogi 

w“jewódzkiej; 
b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wyni-

kać z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci “bsJugi, klientów ”rzyjewdwających sa-

m“ch“dami “raz r“dzaju ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci); 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej docelowo z sieci “gólnych zg“dnie 
z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł źakazuje się st“s“wania 
d“cel“w“ l“kalnych r“związaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę, a wynikająceg“ 
z ”rze”isów “drębnych; 

b) w “brębie terenów ”r“dukcyjnych i ”arking“wych d“”uszcza się l“kalizację urządzeL infrastruktu-

ry technicznej - przepompowni, trafostacji, stacji infrastruktury, itp.; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 30,0%Ł 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 60 ｦ 8986 ｦ Poz. 1069 

 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem B3-KS, UT o pow. 

1,7711 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “bsJugi k“munikacji - stacja paliw z za”leczem “bsJugi, usJugi handlu, 
d“”uszcza się l“kalizację m“telu; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) “d str“ny dróg w“jewódzkich wyeks”“n“wać zag“s”“dar“wanie terenu “raz w”r“wadzić zieleL “d 

str“ny ”“Judniowej - ”rzylegJej zabud“wy ”r“dukcyjnej; 
b) “d str“ny dróg w“jewódzkich stacja ”aliw i usJugi handlu, w gJębi dziaJki m“tel, sal“ny s”rzedawy; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne dla zabudowy kubaturowej zgodnie z rysunkiem planu miejsco-

wego - 15,0 m “d linii r“zgraniczającej dróg w“jewódzkich; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - dla zabudowy budyn-

kami do 35%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu - 20%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 
- zabud“wa usJug“wa d“ 9,0 m dla dachów ”Jaskich i 12,0 m dla dachów str“mych; 
- zabud“wa ”“z“staJa d“ 8,0 m dla dachów ”Jaskich i 10,0 m dla dachów str“mych, dla wiewy 

telef“nii k“mórk“wej wys“k“`ci nie “granicza się z tym, we wyklucza się wiewę k“nstrukcji 
kratowej; 

- dachy budynków ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 30° d“ 50°; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - czę`ć terenu, zg“dnie z rysunkiem planu, znaj-

duje się w strefie ｭW IIｬ czę`ci“wej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, d“”uszczającej inwesto-

wanie ”“d “kre`l“nymi warunkamiŁ Ob“wiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu miej-

scowego; 

6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - nie d“”uszcza się ”“dziaJu dziaJki za wyjątkiem 

k“rekt wynikających z ”arametrów dróg; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

a) “bsJuga k“munikacyjna - z dróg w“jewódzkich z tym, we ”“Jączenie z dr“gami zl“kaliz“wać w naj-

dalszej, m“wliwej “dlegJ“`ci “d skrzyw“wania; 
b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stanowisk musi wyni-

kać z ”rzyjętej wielk“`ci ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci “bsJugi, klientów ”rzyjewdwających samo-

ch“dami “raz r“dzaju ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci); 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunka-

mi “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł źakazuje się st“s“wania l“kalnych 
r“związaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę, a wynikająceg“ z ”rze”isów “dręb-

nych oraz z potrzeb technologicznych; 

b) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL infrastruktury technicznej - przepompowni, trafostacji, stacji 

infrastruktury technicznej, itp.; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

4. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ symb“lami: B4a-P, U 

o pow. 0,6909 ha; B4b-P, U o pow. 0,4786 ha, B4c-P, U o pow. 0,7607 ha “b“wiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “biektów ”r“dukcyjnych - skJadów, magazynów; teren zabud“wy usJu-

gowej o charakterze rzemie`lniczym - warsztaty, sklepy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy i zag“s”“dar“wanie terenu zrealiz“wanych zg“d-

nie z ”“zw“leniem na bud“wę, a dla terenów niezabud“wanych lub w przypadku rozbudowy 

i nadbudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”“niwej; 
b) od strony drogi w“jewódzkiej wyeks”“n“wać elewacje budynków “raz w”r“wadzić zieleL w tym 

“d str“ny “gr“du dziaJk“weg“; 
c) “d str“ny dr“gi 02KŚG d“”uszcza się zabud“wę usJug“wą; 
d) “d str“ny “gr“du dziaJk“weg“ zabud“wa nieuciąwliwa; 
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3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - min. 15,0 m “d linii r“zgraniczającej 
dr“gi w“jewódzkiej i 7,5 m “d ”“z“staJych dróg; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki - dla zabudowy obiek-

tami ”r“dukcyjnymi d“ 30%, dla zabud“wy usJug“wej d“ 50%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 20%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 
- zabudowa administracyjna i usJug“wa d“ 8,0 m dla dachów ”Jaskich i 10,0 m dla dachów 

stromych; 

- zabud“wa ”“z“staJa d“ 10,0 m dla dachów ”Jaskich i 12,0 m dla dachów str“mych; 
- dachy ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 20° d“ 50°; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJek - 0,25 ha, minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki - 40,0 m, dziaJki nar“wne 30,0 m; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) “bsJuga k“munikacyjna ”“szczególnych dziaJek - z dr“gi w“jewódzkiej i gminnej; 

b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wyni-

kać z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci “bsJugi, klientów ”rzyjewdwających sa-

m“ch“dami “raz r“dzaju ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci); 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunka-

mi “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł źakazuje się st“s“wania l“kalnych 
r“związaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę wynikająceg“ z ”rze”isów “drębnych 
oraz z potrzeb technologicznych; 

b) w “brębie terenów ”r“dukcyjnych, ”arking“wych i zieleni d“”uszcza się l“kalizację urządzeL in-

frastruktury technicznej - przepompowni, trafostacji, stacji infrastruktury technicznej, itp.; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem B5-P, U o pow. 

1,4192 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “biektów - skJadów, magazynów; teren zabud“wy usJug“wej “ charakte-

rze rzemie`lniczym - warsztaty; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) od str“ny dr“gi gminnej wyeks”“n“wać elewacje budynków “raz w”r“wadzić ”as zieleni wys“kiej; 
b) “d str“ny “gr“du dziaJk“weg“ zabud“wa nieuciąwliwa; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 7,5 m “d linii r“zgraniczającej dr“gi; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - dla zabudowy obiek-

tami do 30%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 25%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 
- zabudowa do 8,0 m dla dachów ”Jaskich i 10,0 m dla dachów str“mych; 
- dachy ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 20° d“ 50°; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJek - 0,20 ha, minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki - 30,0 m 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) “bsJuga k“munikacyjna ”“szczególnych dziaJek - istniejąca z drogi gminnej; 

b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wynikać 

z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci “bsJugi, klientów ”rzyjewdwających samo-

ch“dami “raz r“dzaju ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci); 
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9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury tech-

nicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł 
źakazuje się st“s“wania l“kalnych r“związaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę, a wy-

nikająceg“ z ”rze”isów “drębnych; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem B6-P, U o pow. 

4,5785 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów, magazynów i baz; teren zabud“wy 
usJug“wej “ charakterze rzemie`lniczym - warsztaty, sal“ny s”rzedawy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy i zag“s”“dar“wanie terenu zrealiz“wanych zg“d-

nie z ”“zw“leniem na bud“wę, a dla terenów niezabud“wanych lub w przypadku rozbudowy 

zgodnie z warunkami zawartymi ”“niwej; 
b) “d str“ny dróg 01KŚG i 02KŚG wyeks”“n“wać elewacje budynków “raz w”r“wadzić zieleL; 
c) “d str“ny dr“gi 01KŚG d“”uszcza się zabud“wę usJug“wą; 
d) od strony B5-P,U zabud“wa nieuciąwliwa; 
e) d“”uszcza się ada”tację budynków administracyjnych i s“cjalnych na usJugi; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 30,0 m “d linii r“zgraniczającej dr“gi 

01KDG; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - dla zabudowy obiek-

tami ”r“dukcyjnymi d“ 30%, dla zabud“wy ”“z“staJej d“ 50%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 20%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu: 
- zabudowa administracyjna i usJug“wa nie związana z handlem do 8,0 m dla dachów ”Jaskich 

i 10,0 m dla dachów str“mych; 
- zabud“wa ”“z“staJa d“ 10,0 m dla dachów ”Jaskich i 15,0 m dla dachów str“mych; 
- dla budowli produkcyjnych i technicznych w “brębie byJej fabryki d“mów d“”uszcza się wy-

s“k“`ci takie jak najwywsze istniejące; 
- dachy ”Jaskie d“ 15° lub str“me “ ”“chyleniu ”“Jaci dach“wych “d 20° d“ 50°; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - wielk“`ci n“w“ wydzielanych dziaJek minŁ 0,50 ha, 

szer“k“`ć fr“ntu dziaJki min 40,0 m; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) “bsJuga k“munikacyjna ”“szczególnych dziaJek - istniejąca z dr“gi w“jewódzkiej; 
b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wyni-

kać z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci “bsJugi, klientów ”rzyjewdwających sa-

mochodami oraz rodzaju prowadzonej dziaJaln“`ci); 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunkami 
“gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł źakazuje się st“s“wania l“kalnych r“z-

wiązaL za wyjątkiem “grzewania i zaopatrzenia w w“dę wynikająceg“ z ”rze”isów “drębnych 
oraz z potrzeb technologicznych; 

b) w “brębie terenów ”r“dukcyjnych, ”arking“wych i zieleni d“”uszcza się l“kalizację urządzeL in-

frastruktury technicznej - przepompowni, trafostacji, stacji infrastruktury technicznej, itp.; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem B7-KS pow. 

0,2855 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “bsJugi k“munikacji; 
2) zasady zagospodarowania terenu - dojazd z dr“gi w“jewódzkiej d“ ”rzylegających terenów funkcjo-

nalnych B6-P, U i B8-U, parking i ”ętla aut“bus“wa; 
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3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu - teren “ddzielić ”asem 
zieleni o szer“k“`ci minŁ 3,0 m “d linii r“zgraniczającej dr“gi w“jewódzkiej; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 
a) “bsJuga k“munikacyjna - jedn“ ”“Jączenie z dr“gą w“jewódzką; 
b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wyni-

kać z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“; 
c) ”ętla aut“bus“wa; 

9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury tech-

nicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL planu miejscowego; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem B8-U o pow. 

0,2389 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabud“wy usJug“wej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) budynek usJug“wy z d“”uszczeniem mieszkania wJa`ciciela; 
b) “d str“ny dr“gi w“jewódzkiej wyeks”“n“wać elewację budynku “raz w”r“wadzić zieleL w “brębie 

dziaJki; 
c) uwzględnić ”rzebieg istniejącej infrastruktury technicznej; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m “d linii r“zgraniczającej dro-

gi w“jewódzkiej i 7,5 m od drogi 10KDD; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 40%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki - 20%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy, ge“metria dachu - do 8,0 m dla dachów ”Jaskich i 11,0 m dla dachów 
stromych; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zakaz wtórnych ”“dziaJów; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z drogi 10KDD i z B7-KS; 

b) za”r“jekt“wać stan“wiska ”“st“j“we sam“ch“dów w “brębie dziaJki; il“`ć stan“wisk musi wyni-

kać z ”rzyjęteg“ natęwenia ruchu sam“ch“d“weg“ (il“`ci “bsJugi, klientów ”rzyjewdwających sa-

m“ch“dami “raz r“dzaju ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci); 

9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury tech-

nicznej z sieci “gólnych zg“dnie z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“we-

g“Ł źakazuje się st“s“wania l“kalnych r“związaL za wyjątkiem ogrzewania i zaopatrzenia w w“dę, 
a wynikająceg“ z ”rze”isów “drębnych; 

10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

9. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem B9-ZD o pow. 

5,7621 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren “gr“dów dziaJk“wych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zach“wuje się teren istniejących “gr“dów dziaJk“wych; 
b) d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabud“wy i zag“s”“dar“wanie terenu zrealiz“wanych zg“d-

nie ze st“s“wną decyzją, a w przypadku rozbudowy i bud“wy n“wych budynków zgodnie z wa-

runkami zawartymi ”“niwej; 
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3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu 7,5 m od granicy drogi 01KDG i 5,0 m 

od granicy drogi 10 KDD; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy altany - 35 m²; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki lub terenu 

- 75%; 

d) wys“k“`ć altany - 4,0 m dla ”Jaskich dachów i 5,0 m dla str“mych dachów; 
e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia “d 30º d“ 50º; do-

”uszcza się dachy ”Jaskie; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej dr“gi gminnej 10KŚŚ; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i nowe zgodnie z warunkami “gól-

nymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem B10-RU, P o pow. 

2,4713 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - tereny “bsJugi ”r“dukcji w gospodarstwie rolnym i h“d“wlanym; ”rzetwór-

stwo rolno-s”“wywcze, baza techniczna i s”rzętu r“lniczeg“ “raz `r“dków związanych z rolnictwem, 

skJady; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca zabud“wa; 
b) d“”uszcza się zach“wanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z ”“zw“leniem na bud“wę; 
c) d“”uszcza się r“zbud“wę budynków g“s”“darczych “raz bud“wę n“wych budynków g“s”“dar-

czych na terenach ”rzylegJych d“ czę`ci zabud“wanej “raz w rejonie stawu (hodowla owiec 

i krów) zg“dnie z warunkami zawartymi ”“niwej i rysunkiem planu miejscowego; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu: 
a) linie zabudowy zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 50% powierzchni 

terenu; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu 10%; 

d) wys“k“`ć zabud“wy: wys“k“`ć budynków d“ 12,0 m; wys“k“`ć budynków h“d“wlanych (“wce, 
krowy) w rejonie stawu do 9,0 m, dla bud“wli g“s”“darczych wys“k“`ć musi wynikać z uwarunko-

waL technologicznych; 

e) geometria dachu - ksztaJt dachu d“w“lny; 
f) “gr“dzenia dziaJki d“w“lne; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i ”rzyr“dy - teren znajduje się w “bszarze s”ecjalnej “chr“ny ”taków 

Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiat“wskieｬ (PLB320010)Ł Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 9 

ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - teren znajduje się w “bszarze “raz terenie górniczym 

ｭK“J“brzeg IIｬ utw“rz“nym dla zJ“wa leczniczych wód mineralnychŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny 
zg“dnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł Wszelkie ”rzedsięwzięcia, m“gące w znacznym stopniu 

w”Jywać na jak“`ć wód ”“dziemnych, wymagają “”rac“wania ”r“jektów ge“l“giczn“-inwynierskich 
w celu r“z”“znania zagr“wenia i ”“djęcia dziaJaL zabez”ieczających zJ“we “raz ”“stę”“wania zg“dnie 
z ”rze”isami “drębnymi; 

7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - d“jazd istniejący z ”rzylegJej dr“gi gminnej; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenie istniejące i dla n“wych budynków zg“dnie 

z warunkami “gólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu miejsc“weg“Ł Ś“”uszcza się l“kalne r“zwią-
zania dla gospodarstwa rolnego; 
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10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem B11-WS o pow. 

11,4607 ha, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren wód ”“wierzchni“wych - staw rybny z zapleczem gospodarczym w trakcie 

realizacji zgodnie z decyzją Star“stwa P“wiat“weg“ w K“J“brzegu Nr 254/2004 z dnia 7 maja 2004 r.; 

2) zasady zagospodarowania terenu - staw 5 segmentowy z zapleczem gospodarczym; 

3) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) granice l“kalizacji stawów zg“dnie z wydaną decyzją; 
b) staw 5 segmentowy; 

c) zabudowa gospodarcza - parterowa o wys. do 8,0 m; 

d) powierzchnia zabudowy stawami i budynkami g“s”“darczymi d“ 98% ”“wŁ terenów 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - teren znajduje się w “bszarze s”ecjalnej “chr“ny ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiat“wskieｬ (PLB320010)Ł Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 9 

ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - teren znajduje się w “bszarze “raz terenie górniczym 

ｭK“J“brzeg IIｬ utw“rz“nym dla zJ“wa leczniczych wód mineralnychŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny 
zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

7) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci - zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
8) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej dr“gi gminnej ”“”rzez dr“gi wewnętrzne wJa`ci-

ciela terenów; 
9) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - ”“dJączenia z sieci l“kalnej na ”rzylegJych dziaJkach; 
10) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem B12-Ro o pow. 

6,4502 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren rolniczy - tereny o d“minacji gruntów “rnych; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - infrastruktura techniczna - zach“wuje się istniejącą infrastrukturę 

techniczną z d“”uszczeniem l“kalizacji n“wych urządzeL infrastruktury technicznej zg“dnie 
z ”rze”isami “drębnymi; 

2) zasady zagospodarowania: 

a) zgodne z f“rmą uwytk“wania terenu; 
b) zakaz dziaJaL nie związanych z ”rzeznaczeniem terenów; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują: 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują: 
5) zasady ochrony wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
6) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - “bsJuga k“munikacyjna zg“dnie ze stanem istniejącym z drogi gminnej; 

7) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną - zach“wuje się istniejącą infrastrukturę techniczną z do-

puszczeniem l“kalizacji n“wych urządzeL infrastruktury technicznej zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi - 
kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

8) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

§ 22. Ustalenia szczegóJ“we dla terenów k“munikacjiŁ 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego (Nr 2b) symbolem 02KDL 

o pow. 2,4133 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna kategorii gminnej, klasy drogi lokalnej - Jączącej dr“gę 
w“jewódzką nr 162 z R“`cięcinem; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”“sawenie techniczne dr“gi; 
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b) w “brębie dr“gi - `ciewka r“wer“wa; 
c) infrastruktura techniczna projektowana w ”asie dr“g“wym ”“za jezdnią dla sytuacji w których 

nie m“wna jej ”r“wadzić ”“za ”asem dr“g“wym ze względów na zainwest“wanie, `r“d“wisk“ 
lub ze względów ek“n“micznych: 
- w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
- gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 
- kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
- urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna 15-21 m zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

b) nalewy wyk“nać n“we skrzyw“wanie dr“gi z dr“gą w“jewódzką zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi 
i z rysunkiem planu miejscowego; 

c) ”“dJączenie dr“gi z ”rzylegJymi terenami ”“”rzez wyk“nanie n“wych ”“JączeL zg“dnie z rysun-

kiem planu miejscowego; 

d) d“”uszcza się realizację miejsc ”“st“j“wych na sam“ch“dy “s“b“we zg“dnie z przepisami od-

rębnymi; 
e) w ”asie dr“g“wym d“”uszcza się ch“dniki jedn“str“nne; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, o której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

2. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunkach ”lanu miejsc“weg“ (Nr 2b i 2c) symbola-

mi: 02KDD o pow. 0,5131 ha; 03KDD o pow. 0,2661 ha; 04KDD o pow. 0,1081 ha; 05KDD o pow. 

0,4801 ha; 06KDD o pow. 0,6864 ha; 07KDD o pow. 0,6111 ha; 08KDD o pow. 0,8566 ha; 09KDD 

o pow. 0,2489 ha; 10KDD o pow. 0,6518 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy drogi dojazdowej, kategorii gminnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”“sawenie techniczne dr“gi; 
b) w “brębie dr“gi 05KŚŚ - `ciewka r“wer“wa; 
c) infrastruktura techniczna projektowana dopuszczona w liniach r“zgraniczających dr“gi: 

- w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
- gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 
- kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
- urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna 8 -19 m zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

b) ustala się skrzyw“wanie dróg z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu miejscowego i z prze-

”isami “drębnymi; 
c) utrzymuje się istniejące skrzyw“wania i zjazdy z dr“gi, d“”uszcza się n“we dla dziaJek ”“J“w“nych 

wzdJuw dr“gi; 
d) d“”uszcza się realizację miejsc ”“st“j“wych na sam“ch“dy “s“b“we zg“dnie z przepisami od-

rębnymi; 
e) d“”uszcza się nie wy“drębnianie jezdni i ch“dników, jeweli ”as dr“g“wy jest węwszy “d 10,0 m; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - w “brębie terenu 05KŚŚ znajduje się drzew“ - lipa cztero-

pienna proponowana do ustanowienia jak“ ”“mnik ”rzyr“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie 
z § 9 ust. 4 pkt 5 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - na terenie 05KŚŚ znajduje się bud“wla - ka-

mienny “belisk u”amiętniający dziaJania WP w czasie II wojny `wiat“wej ”r“”“n“wany d“ “bjęcia 
“chr“ną ustaleniami ”lanu miejsc“weg“Ł Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 10 ustaleL ”lanu 
miejscowego; 
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6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego (Nr 2b) symbolem 01KDW 

o pow. 0,0490 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - dr“ga wewnętrzna w “brębie terenów zurbaniz“wanych; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 

a) wy”“sawenia techniczne dr“gi; 
b) infrastruktura techniczna projektowana dopuszczona w liniach r“zgraniczających: 

- w“d“ciąg - o `rednicy ŚNłOŚ 100÷250 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa tJ“czna - o `rednicy ŚNłOŚ 90÷150 mm; 
- kanalizacja `ciek“wa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 160÷200 mm; 
- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 
- gaz“ciąg “ `rednicy minŁ 32 mm; 
- kable elektryczne `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
- urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania - szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 10,0 m - zgodnie z rysunkiem pla-

nu miejscowego; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - dr“ga znajduje się w strefie ochrony ”“`redniej ujęcia 

w“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 
Parametry dróg wewnętrznych nie wykazanych w planie miejscowym, a które nalewy za”r“jekt“wać 

w ”rzy”adku d“k“nania ”“dziaJu terenów i które mają “bsJugiwać tereny ”rojektowane do zabudowy - 

szer“k“`ć dr“gi minimum 10,0 m, szer“k“`ć jezdni minimum 5,0 m, minimum chodnik jednostronny. 

4. Śla terenów funkcj“nalnych “znacz“nych na rysunku ”lanu miejsc“weg“ (Nr 2b) symbolami: 

01KPJ o pow. 0,0813 ha; 02KPJ o pow. 0,2881 ha; 03KPJ o pow. 0,0269 ha; 04KPJ o pow. 

0,0735 ha; 05KPJ o pow. 0,2792 ha; 06KPJ o pow. 0,2788 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - ciąg ”iesz“-jezdny; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”“sawenia techniczne ciągu; 
b) infrastruktura techniczna projektowana dopuszczona w liniach r“zgraniczających; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 3,0 m do 15,0 m - zgodnie z rysunkiem planu 

miejscowego; 

b) d“”uszcza się nie wy“drębniania jezdni i ch“dników; 
c) w ”asie ciągu ”iesz“-jezdneg“ d“”uszcza się “`wietlenie; 
d) w “brębie ciągu d“”uszcza się ”“ruszanie tylk“ ”“jazdów s”ecjalnych i ”“jazdów u”rawni“nych; 

4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - czę`ć ciągu 01KPJ znajduje się w projektowanym zespole 

przyrodniczo-kraj“braz“wym ｭPrad“lina i d“lina rzeki ParsętyｬŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie 
z § 9 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - czę`ć ciągu 01KPJ, zg“dnie z rysunkiem planu, 

znajduje się w strefie ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, ”“legającej na pro-

wadzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa 

ｭW IIIｬ “bejmuje stan“wiska ujęte w ewidencji odpowiedniego organu dsŁ “chr“ny zabytkówŁ Obo-

wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 10 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych: 

a) czę`ć ciągu 06KPJ, zaznacz“na na rysunku ”lanu miejsc“weg“ zalicz“na jest d“ “bszarów nara-

w“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi w których zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi zabrania się 
wyk“nywania r“bót “raz czynn“`ci, które byJyby niezg“dne z tymi ”rze”isami “kre`l“nymi 
w ustawie Praw“ w“dneŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zg“dnie z § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu 
miejscowego; 
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b) ciąg 01KPJ znajduje się w strefie “chr“ny ”“`redniej ujęcia w“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny 
zgodnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 

7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego (Nr 2b) symbolem 01KP 

o pow. 0,1940 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - ciąg ”ieszy; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 

a) wy”“sawenie techniczne ciągu; 
b) d“”uszcza się wyk“rzystanie “kres“we ciągów ”ieszych jak“ d“jazdów eks”l“atacyjnych d“ te-

renów d“ których nie ma innych d“jazdów `r“dkami trans”“rtu nie ”“w“dującymi zniszczenia 
nawierzchni; 

c) d“”uszcza się wyk“rzystywanie ciągu ”ieszeg“ d“ ”rzejazdu ”“jazdów s”ecjalnych; 
d) infrastruktura techniczna projektowana dopuszczona w liniach r“zgraniczających; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 5,0 m - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego 

b) d“”uszcza się nawierzchnię z polbruku, kamienia i wwiru; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
6) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

§ 23. Ustalenia szczegóJ“we dla terenów infrastruktury technicznejŁ 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego (Nr 2b) symbolem 1K 

o pow. 0,0141 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - tereny urządzeL kanalizacji sanitarnej - istniejąca ”rze”“m”“wnia `cieków; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zach“wuje się istniejące zainwest“wanie dziaJki; 
3) zasady ochrony `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują: 
5) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
6) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - istniejący d“jazd; 
7) ustalenia d“tyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego (Nr 2b) symbolem 1E 

o pow. 0,0160 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren urządzeL elektr“energetyki - stacja transf“rmat“r“wa, istniejąca; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zach“wuje się istniejące zag“s”“dar“wanie dziaJki; 
b) zakaz zadrzewienia i zakrzaczenia; 

c) teren ”“winien być utwardz“ny w s”“sób um“wliwiający d“jazd i d“j`cie d“ stacji; 
d) d“”uszcza się stację k“ntener“wą “ wys“k“`ci d“ 2,0 m, ”“wŁ zabud“wy d“ 12 m² lub sJu”“wą; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują: 
5) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
6) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - istniejący d“jazd; 
7) ustalenia d“tyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego (Nr 2b) symbolem 2E 

o pow. 0,0025 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren urządzeL elektr“energetyki - stacja transformatorowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zach“wuje się istniejące zag“s”“dar“wanie dziaJki; 
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b) zakaz zadrzewienia i zakrzaczenia; 

c) teren ”“winien być utwardz“ny w s”“sób um“wliwiający d“jazd i d“j`cie d“ stacji; 
d) d“”uszcza się stację k“ntener“wą “ wys“k“`ci d“ 2,0 m, ”“wŁ zabud“wy d“ 12 m² lub sJu”“wą; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują: 
5) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - teren znajduje się w strefie “chr“ny ”“`redniej ujęcia 

w“dyŁ Ob“wiązują warunki “chr“ny zgodnie z § 16 ust. 15 ustaleL ”lanu miejsc“weg“; 
6) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - istniejący d“jazd; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego (Nr 2b) symbolem 1IT 

o pow. 0,1627 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren urządzeL infrastruktury technicznej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zadrzewienia i zakrzaczenia; 

b) teren ”“winien być utwardz“ny w s”“sób um“wliwiający d“jazd i d“j`cie d“ stacji; 
c) parametry zabudowy zgodnie z wymogami technol“gicznymi urządzeL; 
d) linia zabudowy nieprzekraczalna 10,0 m; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują: 
5) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
6) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej dr“gi gminnej; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 
8) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego (Nr 2b) symbolem 2IT o pow. 

0,0151 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zadrzewienia i zakrzaczenia; 

b) d“”uszcza się k“ntener“wą stację transf“rmat“r“wą “ wys“k“`ci d“ 2,0 m, pow. zabudowy do 

12 m² lub sJu”“wą; inne budowle infrastruktury technicznej o wys“k“`ci wynikającej z uwarun-

k“waL techn“l“gicznych; 
c) linia zabudowy nieprzekraczalna 3,0 m od granicy pasa drogowego; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują: 
5) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
6) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej dr“gi gminnej; 
7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 

z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego (Nr 2c) symbolem 3IT o pow. 

0,0172 ha; “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zadrzewienia i zakrzaczenia; 

b) d“”uszcza się k“ntener“wą stację transf“rmat“r“wą “ wys“k“`ci d“ 2,0 m, pow. zabudowy do 

12 m² lub sJu”“wą; inne bud“wle infrastruktury technicznej “ wys“k“`ci wynikającej z uwarun-

k“waL techn“l“gicznych; 
c) linia zabudowy nieprzekraczalna 3,0 m od granicy pasa drogowego; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - nie wystę”ują; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują: 
5) zasady “chr“ny wedJug ”rze”isów “drębnych - nie wystę”ują; 
6) zasady “bsJugi k“munikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej dr“gi gminnej; 
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7) ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł 
RozdziaJ 4 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 24. 1Ł Uwytki r“lne ”rzeznacz“ne ustaleniami “b“wiązująceg“ ”lanu miejsc“weg“ na cele nier“lni-

cze uzyskaJa st“s“wną zg“dę na ”“dstawie decyzji związanych z uchwaleniem miejsc“weg“ ”lanu “gól-

neg“ zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy K“J“brzeg, zatwierdz“neg“ uchwaJą Rady Gminy K“Jo-

brzeg Nr XXXIV/189/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. 

2Ł P“z“staJa czę`ć uwytków r“lnych: 

1) klasy III pochodzenia mineralnego o powierzchni 1,0971 ha uzyskaJy zg“dę Ministra R“lnictwa 
i R“zw“ju Wsi wyraw“ną w decyzji Nr GZ.tr.057-602-417/10 z 2010-11-17 o przeznaczeniu na cele 

nierolnicze, 

2) klasy IV pochodzenia mineralnego o powierzchni 6,0551 ha ”rzeznacza się ustaleniami niniejszeg“ 
planu miejscowego na cele nierolnicze, 

3) klasy IV pochodzenia organicznego o powierzchni 0,1886 ha ”rzeznacza się ustaleniami niniejszego 

planu miejscowego na cele nierolnicze, 

4) klasy V pochodzenia mineralnego o powierzchni 0,0095 ha ”rzeznacza się ustaleniami niniejszeg“ 
planu miejscowego na cele nierolnicze. 

§ 25. Wszystkie inwestycje na terenie “bjętym ustaleniami ”lanu miejsc“weg“, które z“staJy zreali-
z“wane, są w trakcie realizacji lub są r“z”“częte “raz byJy i są zg“dne z “b“wiązującym w momencie ich 

r“z”“częcia ”rawem lecz są niezg“dne z ustaleniami ”lanu miejsc“weg“, z“stają uznane za ”rzyjęteŁ 

§ 26. Śla terenów będących wJasn“`cią Gminy K“J“brzeg, dróg, terenów ”ublicznych “raz terenów 
infrastruktury technicznej ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty z tytuJu wzr“stu war-

t“`ci nieruch“m“`ci, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym w wys“k“`ci 0,0%Ł Śla ”“z“staJych terenów stawki ”“wywej 0,0% z“staJy ustal“ne tylk“ dla 
tych terenów, które uznan“, we w wyniku ustaleL zmiany ”lanu miejsc“weg“ zyskaJy na wart“`ci w sto-

sunku d“ ustaleL zmienianeg“ ”lanu miejsc“weg“ i z“staJy za”isane dla ”“szczególnych terenów funkcjo-

nalnych. W ”“z“staJych ”rzy”adkach ustala się stawkę 0,0%Ł 

§ 27. Uchyla się ustalenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy K“J“brzeg, 
zatwierdz“neg“ uchwaJą Rady Gminy K“J“brzeg Nr XXXIV/189/97 z dnia 30 grudnia 1997 rŁ dla czę`ci 
“brębu ewidencyjneg“ R“`cięcin“ “bjęteg“ ”lanem miejsc“wymŁ 

§ 28. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi GminyŁ 

§ 29. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa Zachodniopomorskiego i ”“dlega zamieszczeniu na str“nie internet“wej Urzędu Gminy Ko-

J“brzegŁ 

 

 Przew“dniczący Rady Gminy K“J“brzeg  
 

Julian Nowicki 
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ZaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr V/30/11 

Rady Gminy K“J“brzeg 

z dnia 30 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2a 

d“ uchwaJy Nr V/30/11 

Rady Gminy K“J“brzeg 

z dnia 30 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2b 

d“ uchwaJy Nr V/30/11 

Rady Gminy K“J“brzeg 

z dnia 30 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2c 

d“ uchwaJy Nr V/30/11 

Rady Gminy K“J“brzeg 

z dnia 30 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr V/30/11 

Rady Gminy K“J“brzeg 

z dnia 30 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr V/30/11 

Rady Gminy K“J“brzeg 

z dnia 30 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJobrzeg dla czę`ci 
obrębu ewidencyjnego Ro`cięcino 

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 ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy K“J“brzeg r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 

Ś“ ”r“jektu zmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy K“J“brzeg dla czę`ci 
“brębu ewidencyjneg“ R“`cięcin“ wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“ w dniach od 23 listopada 2010 r. do 23. grudnia 2010. wniesiono uwagi, zgodnie z wyka-

zem uwag stan“wiącym integralną czę`ć d“kumentacji ”rac ”lanistycznychŁ Uwag nie uwzględni“nych 
”rzez Wójta Gminy K“J“brzeg nie uwzględnia sięŁ 

 

 

 

ZaJącznik nr 5 

d“ uchwaJy Nr V/30/11 

Rady Gminy K“J“brzeg 

z dnia 30 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJobrzeg dla czę`ci obrębu ewidencyjnego 

Ro`cięcino inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania. 

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 ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy K“J“brzeg r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“k“jeniu zbi“r“wych ”“trzeb miesz-

kaLców, stan“wią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) - zadania wJasne Gminy, z wyJączeniem zadaL, “ któ-
rych mowa w ”rze”isach “drębnychŁ 

§ 2. Realizacja celów ”ublicznych, na terenach nie będących we wJadaniu Gminy, wymaga ”rze”ro-

wadzenia ”“stę”“wania wywJaszczeniowego, o którym m“wa w przepisach o gospodarce nieruchomo-

`ciami lub ”“zyskania terenów dla realizacji tych celów w f“rmie zamiany na nieruch“m“`ci będące we 
wJadaniu GminyŁ 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych 
Gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zmŁ) “raz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-

mówieL ”ublicznych (ŚzŁ U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

§ 4. 1Ł _r“dki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL 
wJasnych Gminy, ”“ch“dzić będą z budwetu “raz będą ”“zyskiwane w ramach strukturalnych funduszy na 

r“zwój regi“nalny, ”“wyczek i kredytów ”referencyjnych lub umów z innymi podmiotami. Limity wydat-

ków budwet“wych “raz wiel“letnie ”lany inwestycyjne będą kawd“raz“w“ ujęte w budwecie Gminy na 
kawdy r“kŁ 

2Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą 
z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z ”óunŁ zmŁ), ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 rŁ Praw“ zamówieL ”ublicznych (ŚzŁ U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z ”óunŁ zmŁ), 
ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z ”óunŁ zmŁ), 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Praw“ “chr“ny `r“d“wiska (ŚzŁ U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z ”óunŁ 
zmianŁ), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę i zbiorowym odprowadzaniu 

`cieków (ŚzŁ U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óunŁ zmŁ) i ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zmŁ)Ł 
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3. Starania o ”“zyskanie `r“dków strukturalnych funduszy na r“zwój regi“nalny, ”“wyczek i kredytów 
”referencyjnych będą ”r“wadz“ne sam“dzielnie ”rzez GminęŁ 

4. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewącej d“ zadaL wJasnych Gminy, 
”r“wadz“na będzie we ws”óJdziaJaniu z innymi podmiotami publicznymi i ”rywatnymi dziaJającymi i inwe-

stującymi na terenie Gminy, tak, aby z“”tymaliz“wać wydatki ”ubliczne, n”Ł k““rdynacja ”rac ”rzy reali-
zacji ”“szczególnych r“dzajów uzbr“jenia techniczneg“ wraz z bud“wą nawierzchni ulicŁ 

5Ł Jak“ gJówne zasady realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewącej d“ zadaL 
wJasnych Gminy, ”rzyjmuje się uwzględnianie szer“k“ ”“jęteg“ interesu ”ubliczneg“ mieszkaLców “raz 
rachunku ek“n“miczneg“ uwzględniająceg“ efektywn“`ć inwestycji, czyli wys“k“`ć nakJadów ”rzy”ada-

jących na jedneg“ mieszkaLca k“rzystająceg“ z wybudowanej infrastruktury. 

§ 5. Przewiduje się, we Jączne k“szty ”rzyg“t“wania nieruch“m“`ci w włw zakresie na ”“szczególne 
cele, ”“ch“dzić będą z budwetu Gminy i wyliczone na podstawie indywidualnych ocen i wycen. 
1069
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UCHWAIA NR V/22/2011 

 RADY GMINY MANOWO 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwaJy w sprawie wysoko`ci stawek podatku od nieruchomo`ci 
obowiązujących na terenie Gminy Manowo w 2011 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (ŚzŁ 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i “”Jatach l“kalnych (ŚzŁ U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2006 r. 

Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; 

z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. 

Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie 

górnych granic stawek kw“t“wych ”“datków i “”Jat l“kalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada 

Gminy Man“w“ uchwala się, c“ nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XLV/327/2010 Rady Gminy Manowo z dnia 28 ”audziernika 2010 r. w sprawie 

wys“k“`ci stawek ”“datku “d nieruch“m“`ci “b“wiązujących na terenie gminy Man“w“ w 2011 r. (Dz. 

Urzęd“wy W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 125, poz. 2403), § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmie-

nie: ｭd) związanych z ”r“wadzeniem dziaJaln“`ci g“spodarczej w zakresie udzielania `wiadczeL zdr“w“t-

nych, zajętych ”rzez ”“dmi“ty udzielające tych `wiadczeL - “d 1 m² ”“wierzchni uwytk“wej - 4,24 zJｬŁ 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi GminyŁ 

§ 3. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Śzienniku Urzęd“wym W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ 
i wchodzi w wycie ”“ u”Jywie czternastu dni “d “gJ“szenia z m“cą “b“wiązującą “d 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przew“dniczący Rady 

 

Jan Prus 
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