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544
UCHWA£A Nr XLV/276/2006
Rady Gminy Kocza³a
z dnia 10 sierpnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Starzno – Letnisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zmianami) oraz na podstawie art. 3 art. ust. 1, art. 15, art. 20,
art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy
Kocza³a uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARZNO–LETNISKO, zwany dalej “planem”, dla obszaru, którego granice oznaczone s¹ na
rysunku planu.
§2
Celem planu jest dokonanie ustaleñ dotycz¹cych
przeznaczenia i zasad zagospodarowania funkcji turystyczno–rekreacyjnej, dla obszaru zwanego dalej „LETNISKIEM”, ze szczególnym uwzglêdnieniem rekreacji
wodnej i zabudowy rekreacji indywidualnej, z pe³nym
wyposa¿eniem w infrastrukturê techniczn¹, z wykorzystaniem walorów œrodowiska przyrodniczego, przy zachowaniu zasad jego ochrony, a szczególnie zasad
wynikaj¹cych z po³o¿enia LETNISKA w Obszarze Chronionego Krajobrazu pn. „ Ÿ ródliskowy obszar rzeki Brdy
i Wieprzy na wschód od Miastka”.
§3
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych
treœæ uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku planu, pod nazw¹: „STARZNO–LETNISKO miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”,
wykonanym na mapie sytuacyjno–wysokoœciowej w skali 1:1000.
§4
Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:
1) rysunek planu – za³¹cznik nr 1
2) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – za³¹cznik nr 2.
§5
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowi¹zuj¹ w dok³adnoœci mo¿liwej do odczytania w skali rysunku, z
uwzglêdnieniem mo¿liwoœci ich modyfikacji, wynikaj¹cych z ustaleñ planu.

2. Przez u¿yte w uchwale okreœlenie „tereny” nale¿y
rozumieæ tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie
zagospodarowania, rozgraniczone liniami o gruboœci 1,5 mm. Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹
nieruchomoœci, miarodajny jest odpowiedni odcinek
tej granicy.
3. Symbolom umieszczonym na rysunku planu przypisane s¹ odpowiednio symbole ustaleñ uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oraz kszta³towania zabudowy
§6
1. Do obszaru LETNISKA ustala siê dostêp dwiema
drogami publicznymi – gminnymi drogami dojazdowymi.
2. Obszar LETNISKA, poza terenami, dla których ustala siê nieograniczon¹ dostêpnoœæ publiczn¹, przeznacza siê na zagospodarowanie zwi¹zane z
zabudow¹ rekreacji indywidualnej z niezbêdnymi
urz¹dzeniami i zagospodarowaniem towarzysz¹cym.
3. Zagospodarowanie LETNISKA mo¿e byæ zrealizowane i funkcjonowaæ w formule „otwartej”, to znaczy, ogólnodostêpnego „osiedla” letniskowego i jego
urz¹dzeñ lub w formule „zamkniêtej”, to znaczy, wy³¹czenia z ogólnej, publicznej dostêpnoœci obszaru,
za wyj¹tkiem terenów, dla których ustala siê nieograniczon¹ dostêpnoœæ publiczn¹, zwi¹zan¹ z dostêpem do jeziora.
4. LETNISKO powinno byæ projektowane i budowane
w ca³oœci, ³¹cznie z zabudow¹ dzia³ek rekreacji indywidualnej, z uwzglêdnieniem ewentualnego etapowania, w sposób zorganizowany. Dla takiej
realizacji ustalenia graficzne rysunku planu, poza
ustaleniami dla terenów ogólnodostêpnych, mo¿na
traktowaæ, jako orientacyjne i pogl¹dowe; w zakresie
zasad zagospodarowania terenu oraz kszta³towania
zabudowy obowi¹zuj¹ tylko zasady ustalone w § 7.
5. Dopuszcza siê tak¿e do realizacji zorganizowanej,
z wy³¹czeniem zabudowy dzia³ek rekreacji indywidualnej, które mog³yby byæ zabudowywane w dowolnej kolejnoœci. Dla takiej realizacji ustalenia graficzne
rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹ce w ka¿dym elemencie,
³¹cznie z podzia³em na dzia³ki.
6. Przy realizacji LETNISKA w formule „otwartej” wszystkie elementy zagospodarowania, poza zagospodarowaniem dzia³ek rekreacji indywidualnej, powinny byæ
dostosowane do wymogów dostêpnoœci publicznej,
a szczególnie drogi, parkingi i tereny zieleni powinny zapewniaæ powszechn¹ dostêpnoœæ.
7. Przy realizacji LETNISKA w formule „zamkniêtej” powszechna, publiczna dostêpnoœæ powinna byæ zapewniona na ca³ej powierzchni terenów dróg
gminnych dojazdowych i terenów przybrze¿nych
ogólnodostêpnych w ci¹gu 01KDD – ZPp – 02KDD.
Pozosta³e tereny mog¹ byæ ogrodzone i posiadaæ
dostêpnoœæ ograniczon¹, zgodnie z potrzebami u¿ytkowników. Ograniczenie dostêpnoœci dopuszczalne
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jest tylko przy zorganizowanym, jednolitym zarz¹dzaniu ca³ym LETNISKIEM.
§7
1. G³ównym warunkiem uzyskania po¿¹danych efektów harmonijnego zagospodarowania obszaru jest
realizacja z utrzymaniem ustalanego w planie re¿imu
zasad zabudowy, którego podstawowymi wyznacznikami s¹ linie zabudowy, wysokoœæ budynków i
kszta³t dachów, a tak¿e zieleñ towarzysz¹ca zabudowie.
2. Ustala siê, nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów i kszta³towania zabudowy rekreacji indywidualnej:
1) powierzchnie dzia³ek zabudowy rekreacji indywidualnej nie mog¹ byæ mniejsze, ni¿ 1000 m 2;
2) iloœæ dzia³ek zabudowy rekreacji indywidualnej nie
mo¿e przekraczaæ 70, przy czym dzia³ki te musz¹
byæ podzielone na co najmniej dwa zespo³y, przedzielone pasami zieleni urz¹dzonej, o szerokoœci
co najmniej 30 m;
3) na ka¿dej z dzia³ek mo¿e staæ tylko jeden budynek o powierzchni zabudowy nieprzekraczaj¹cej
100 m2 oraz ewentualnie, dodatkowo jedna altana ogrodowa, a¿urowa, o powierzchni zabudowy
do 9 m2;
4) powierzchnie biologicznie czynne powinny stanowiæ co najmniej 75% powierzchni dzia³ki;
5) nawierzchnie utwardzone powinny byæ ograniczone do niezbêdnego minimum i wykonane jako przepuszczalne;
6) ogrodzenia o prostych formach, metalowe siatkowe i prêtowe lub drewniane, od strony terenu publicznego obowi¹zkowo os³oniête ¿ywop³otem, lub
wtopione w ¿ywop³ot; ¿ywop³ot powinien byæ posadzony w granicach dzia³ki, w granicach drogi mo¿e byæ posadzony za zgod¹ zarz¹dcy LETNISKA;
zaleca siê tak¿e stosowanie ¿ywop³otów w ogrodzeniach miêdzy dzia³kami;
7) obowi¹zuje zakaz stosowania prefabrykowanych
ogrodzeñ ¿elbetowych
8) istotnym elementem zagospodarowania ka¿dej
dzia³ki powinno byæ zadrzewienie: co najmniej jedno drzewo liœciaste œredniej wielkoœci i co najmniej
kilka iglastych;
9) budynki parterowe, z niskim parterem;
10) budynki mog¹ byæ podpiwniczone;
11) dachy symetryczne dwuspadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 450, z okapami o szerokoœci nieprzekraczaj¹cej 60 cm, z kalenicami równoleg³ymi lub
prostopad³ymi do bocznych granic dzia³ek, jednakowo co najmniej przy poszczególnych odcinkach
ulic, z których dzia³ki maj¹ dojazd, z ewentualn¹
zmian¹ ustawienia na koñcowej dzia³ce;
12) dopuszcza siê tak¿e dachy o ni¿szym k¹cie nachylenia po³aci, lecz co najmniej 300, z uwzglêdnieniem zasady, ¿e mia³oby je do 50% budynków
i usytuowane by³yby na dzia³kach w ni¿szej czêœci
LETNISKA, odpowiednio w grupach;
13) pokrycie dachów jednakowe w materiale i kolorze, w przypadku niezorganizowanej zabudowy

dzia³ek, obowi¹zuje dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce terenów rozgraniczonych
§8
Dla poszczególnych terenów, zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na rysunku planu ustala siê, z
uwzglêdnieniem § 6 ust. 4. oraz § 7, nastêpuj¹ce przeznaczenia oraz indywidualne zasady zagospodarowania i kszta³towania zabudowy:
MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, MR6, MR7, MR8
tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
— podzia³ na dzia³ki o powierzchni co najmniej 1000 m2;
— zabudowa z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych w odleg³oœci 5 m od granicy z pasem drogowym;
— budynki o powierzchni zabudowy w 50% do 120 m 2
i w 50% do 80 m 2, zgrupowane wed³ug wielkoœci,
przy czym wiêksze na terenach ni¿ej po³o¿onych:
MR1–MR4;
— budynki parterowe, z poddaszami lub bez poddaszy
u¿ytkowych, z dachami dwuspadowymi, symetrycznymi, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 300 lub 450, krytych dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym;
— k¹t nachylenia po³aci jest obowi¹zuj¹cy dla wszystkich budynków jednakowy, ewentualne zró¿nicowanie dopuszcza siê przy zachowaniu zasady lokalizacji
budynków mniej stromymi dachami w ci¹gach dzia³ek na ni¿szych terenach (MR1–MR4);
— budynki powinny byæ usytuowane œcianami bocznymi i kalenicami dachów równolegle do bocznych granic dzia³ek;
— na dzia³ce mo¿e znajdowaæ siê tylko jeden budynek;
poza nim dopuszczalna jest budowa tylko altany
ogrodowej o powierzchni zabudowy do 10 m 2 i wysokoœci 2,5 m do okapu daszku;
— powierzchnie biologicznie czynne powinny zajmowaæ co najmniej 75% powierzchni dzia³ki;
US/UT
teren sportu i rekreacji
— boiska sportowe i urz¹dzenia rekreacji zbiorowej, z
zapleczem technicznym i sprzêtowym, gastronomi¹,
handlem, administracj¹, pokojami goœcinnymi i parkingiem;
— pokoje goœcinne do 20 miejsc, gastronomia do
50 miejsc;
— program kubaturowy mo¿e mieœciæ siê w jednym budynku, lub zespole budynków;
— zabudowa parterowa, z dachami dwuspadowymi, symetrycznymi, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 30 0 lub
45 0, odpowiednio do zastosowanych na terenach
MR, krytych dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym;
— poddasza mog¹ byæ u¿ytkowe;
— powierzchnia zabudowy do 1000 m 2;
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ZP1
teren zieleni parkowej
— zieleniec przy wjeŸdzie do LETNISKA
ZP2, ZP3, ZP4, ZP5
tereny zieleni parkowej
— urz¹dzona zieleñ parkowa z ci¹giem dróg pieszych
ZP6
teren zieleni parkowej
— teren po³o¿ony w pasie przybrze¿nym o szerokoœci
100 m od linii brzegowej jeziora; teren dostêpu do
wód publicznych za poœrednictwem terenu ZPp;
— zabudowa zwi¹zana wy³¹cznie z obs³ug¹ sportu i rekreacji wodnej, w zakresie pe³nienia funkcji pla¿, k¹pielisk i przystani, bez handlu, gastronomii i miejsc
noclegowych;
— zabudowa w formie jednego lub dwóch zespolonych
funkcjonalnie budynków o ³¹cznej powierzchni zabudowy nieprzekraczaj¹cej 500 m 2, parterowych, z
dachami o nachyleniu po³aci pod k¹tem 30 0 – 450;
— czêœæ tej zabudowy mo¿e byæ zlokalizowana na terenie ZPp, pod warunkiem zachowania ci¹g³oœci dostêpnoœci publicznej, ogólnodostêpnej, kosztem
terenu ZP6
ZPp
tereny przybrze¿ne ogólnodostêpne
— pas terenu stanowi¹cego czêœæ ci¹gu dostêpnoœci
publicznej 01KDD–ZPp–02KDD do jeziora, bez ograniczeñ, niezale¿nie od organizacji LETNISKA;
— w czêœci teren po³o¿ony
— w granicach terenu, w pasie przybrze¿nym o szerokoœci 100 m od linii brzegowej jeziora mog¹ byæ budowane i instalowane wy³¹cznie pomosty i inne
urz¹dzenia s³u¿¹ce sportom i rekreacji wodnej, a tak¿e zabudowa wymieniona w ustaleniach dla terenu P6
01KDD, 02KDD
tereny dróg dojazdowych
— drogi publiczne ogólnodostêpne;
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 15 m
03KDD, 04KDD, 05KDD
tereny dróg wewnêtrznych
— ulice pieszo–jezdne, obs³uguj¹ce tereny zabudowy
LETNISKA;
— w formule „otwartej” realizacji LETNISKA, o której
mowa w § 6 ust. 8 uchwa³y, drogi wewnêtrzne o parametrach dróg dojazdowych, z szerokoœci¹ w liniach
rozgraniczaj¹cych – 12 m;
— w przypadku realizacji LETNISKA w formule „zamkniêtej” ulice wewnêtrzne z mo¿liwoœci¹ zmniejszenia szerokoœci pasa drogowego do 10 m;
— w pasach drogowych sieci infrastruktury technicznej
i oœwietlenie uliczne
KP/ZP
teren parkingu
— parking na samochody osobowe w zieleni parkowej;
— na 5 stanowisk powinno przypadaæ co najmniej jedno drzewo

K
tereny przepompowni œcieków
— wymiary terenów – 3x3 m;
— urz¹dzenia zag³êbione pod powierzchni¹ terenu;
E
teren elektroenergetycznej stacji transformatorowej
— wymiary terenu – 4x6 m;
— stacja wnêtrzowa w budynku kontenerowym lub wybudowanym w formie budynku parkowego (murowanej altany)
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie budowy systemów infrastruktury technicznej
§9
1. Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Ostrówek – Starzno rozbudowan¹ sieci¹ wodoci¹gow¹ w
planowanych ci¹gach dróg dojazdowych, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do sieci wodoci¹gowej przecinaj¹cej drogê 02KDD w jej pocz¹tkowym fragmencie.
2. Odprowadzenie œcieków bytowych sieci¹ kanalizacji
sanitarnej, grawitacyjno–t³oczn¹ planowan¹ do wykonania w ci¹gach dróg dojazdowych i poprzez trzy
przepompownie œcieków oznaczone symbolami K
do planowanego grupowego systemu kanalizacyjnego Ostrówek – Œwieszyno, przecinaj¹cego drogê
01KDD w jej pocz¹tkowym przebiegu i dalej istniej¹cym grupowym systemem kanalizacyjnym Œwieszyno – Miastko na oczyszczalniê œcieków w
Wêgorzynku k. Miastka.
3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
1) z powierzchni szczelnych dróg dojazdowych krótkimi, otwartymi lub zamkniêtymi odcinkami sieci
kanalizacji deszczowej do ziemi;
2) z parkingu (KP/ZP) do ziemi po ich oczyszczeniu
do wartoœci okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
3) z dachów i powierzchni szczelnych wewnêtrznych
dróg i placów na w³asny nieutwardzony teren z zachowaniem naturalnego sp³ywu; w przypadku zak³ócenia naturalnego sp³ywu nale¿y wykonaæ
zabezpieczenia uniemo¿liwiaj¹ce zalewanie s¹siednich dzia³ek.
4. Zaopatrzenie w ciep³o i ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ planowanej zabudowy z kot³owni indywidualnych, wyposa¿onych w urz¹dzenia na energiê elektryczn¹
lub wykorzystuj¹ce do spalania paliwa niskoemisyjne np. gaz p³ynny, olej opa³owy, surowce odnawialne itp. Do przygotowania posi³ków zaleca siê
wykorzystywaæ energiê elektryczn¹ lub paliwa gazowe.
5. Energia elektryczna bêdzie u¿ytkowana na potrzeby
oœwietlenia, drobnego grzejnictwa, zmechanizowanego sprzêtu gospodarstwa domowego, podgrzewania
wody w zbiornikach akumulacyjnych i przygotowania
posi³ków w oparciu o kuchnie elektryczne.
6. Dopuszcza siê u¿ytkowanie energii elektrycznej do
ogrzewania pomieszczeñ w ca³orocznej eksploatacji
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budynków, w iloœci do 30% zabudowy rekreacji indywidualnej przy planowanych urz¹dzeniach elektrycznych.
7. Mo¿liwe jest zwiêkszenie zakresu elektrycznego
ogrzewania budynków, pod warunkiem dostosowania urz¹dzeñ elektrycznych do zwiêkszanych obci¹¿eñ.
8. Ustala siê lokalizacjê stacji transformatorowej wnêtrzowej w granicach terenu ZP4.
9. Ustala siê trasê linii kablowych niskiego i œredniego
napiêcia oraz kablowych linii oœwietleniowych w terenach dróg dojazdowych i wewnêtrznych, a tak¿e
w innych terenach wg potrzeb.
10. Ustala siê trasê linii telekomunikacyjnych kablowych
w terenach dróg dojazdowych i wewnêtrznych, a tak¿e w innych terenach wg potrzeb.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie ochrony œrodowiska, dziedzictwa kulturowego i obrony cywilnej
§ 10
W zakresie ochrony œrodowiska ustala siê:
1. Dopuszczalny poziom ha³asu na terenach oznaczonych symbolami MR i US/UT nie mo¿e przekroczyæ
wartoœci ustalonych dla terenów zabudowy rekreacyjno–wypoczynkowej poza miastem.
2. Zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko.
3. Uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej
nie mo¿e przekroczyæ granic terenu, do którego w³aœciciel posiada tytu³ prawny;
4. Wszystkie powierzchnie biologicznie czynne zagospodarowaæ zieleni¹.
5. Alejowe nasadzenia drzew rodzimych gatunków
wzd³u¿ dróg 01KDD i 02KDD
6. Powstaj¹ce odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach, z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci ich
segregacji, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów za poœrednictwem koncesjonowanego przedsiêbiorstwa. Powstaj¹ce odpady inne ni¿ komunalne,
w tym odpady niebezpieczne gromadziæ i wywoziæ
w sposób okreœlony w przepisach prawa miejscowego (Plan gospodarki odpadami dla gminy Kocza³a).
7. Zakaz wprowadzania wód opadowych i roztopowych
z planowanej sieci kanalizacji deszczowej do Jeziora G³êbokiego.
8. Obowi¹zek okreœlenia geotechnicznych warunków
posadowienia projektowanych obiektów.
§ 11
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ustala
siê:
1. Stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku
planu, o numerach ewidencyjnych AZP 19–28/67,
AZP 18–27/70 I AZP 19–28/69 obj¹æ stref¹ W.II, czêœciowej ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
(oznaczenie na rysunku planu AK.W.II).
2. W strefie W.II ustala siê dla wszystkich inwestycji
obowi¹zek przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych pro-

ces inwestycyjny archeologicznych badañ ratowniczych, zgodnie z zakresem okreœlonym w pozwoleniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
przed zmian¹ przeznaczenia i sposobu u¿ytkowania
gruntów, po zakoñczeniu których teren mo¿e byæ
trwale zagospodarowany.
§ 12
Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala siê:
1. Wskazanie dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDD i 02KDD, po³¹czonych z drog¹ powiatow¹, jako dróg ewakuacji na
wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny.
2. Zapewnienie zaopatrzenia ludnoœci obszaru planu
w nieska¿one Ÿród³a wody pitnej, w warunkach specjalnych (okresu ograniczonych dostaw) z jeziora
G³êbokiego.
3. Projektowanie oœwietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej.
Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe
§ 13
Na cele nierolnicze i nieleœne, wymienione w § 6 i 8,
przeznacza siê grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego: grunty orne RV o powierzchni 3,937
ha i RVI o powierzchni 14,203 ha oraz nieu¿ytek o powierzchni 0,16 ha.
§ 14
Ustala siê stawkê, w wysokoœci 15%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci objêtych planem i utworzonych na podstawie
planu.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 30 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocza³a.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Tadeusz Lisowski
za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XLV/276/2006
Rady Gminy Kocza³a
z dnia 10 sierpnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARZNO–LETNISKO
Rozstrzygniêcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania
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W planie zapisane s¹ ni¿ej wymienione inwestycje z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy i przez ni¹ s¹ finansowane:
1) budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej:
— sieci wodoci¹gowej O/ 80–100 mm o d³ugoœci
ok. 450 m
— sieci kanalizacji sanitarnej t³ocznej o d³ugoœci
ok. 460 m
2) budowa 2 dróg dojazdowych o ³¹cznej d³ugoœci
870 m
3) budowa oœwietlenia w/w dróg dojazdowych – linie
kablowe 0,4 kV d³ugoœci 870 m i latarnie.
W wariancie realizacji letniska, jako jednego przedsiêwziêcia, przewidziane jest pokrycie wszystkich kosztów budowy infrastruktury przez przedsiêbiorcê.
W przypadku odejœcia od takiej ca³oœciowej realizacji i zabudowy poszczególnych dzia³ek na podstawie odrêbnych pozwoleñ na budowê, przyjmuje siê, jako
alternatywê, udzia³ gminy w finansowaniu budowy wy¿ej wymienionego zakresu infrastruktury technicznej, a
tak¿e w budowie niektórych urz¹dzeñ rekreacyjnych
zwi¹zanych z publicznym dostêpem do jeziora. W takiej
sytuacji koszty realizacji tych inwestycji pokryte zostan¹
z bud¿etu gminy i funduszy zewnêtrznych, a tak¿e, przynajmniej w czêœci, przy udziale w³aœcicieli nieruchomoœci w LETNISKU.
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UCHWA£A Nr XXIX/225/2006
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 21 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Stare Pole.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
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 i Nr 176, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, Rada Gminy Stare Pole uchwala, co nastêpuje:
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU
NA TERENIE GMINY STARE POLE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okreœla szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Stare Pole.

§2
Regulamin obowi¹zuje w³aœcicieli nieruchomoœci,
wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoœci
w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹. Je¿eli nieruchomoœæ jest zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, w którym
ustanowiono odrêbn¹ w³asnoœæ lokali, obowi¹zki w³aœciciela nieruchomoœci obci¹¿aj¹ osoby sprawuj¹ce zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹ w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali, lub
w³aœcicieli lokali, je¿eli zarz¹d nie zosta³ wybrany.
Rozdzia³ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenach nieruchomoœci
§3
W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do utrzymania na ich terenie czystoœci, porz¹dku oraz nale¿ytego stanu sanitarno–higienicznego poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹dzenia, s³u¿¹ce
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,
2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub
przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych,
3) przy³¹czenie nieruchomoœci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesiêcy od dnia przekazania
jej do eksploatacji,
4) gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach
bezodp³ywowych,
5) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych odpadów komunalnych:
a) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych
i szk³a,
b) odpadów ulegaj¹cych biodegradacji (organicznych),
c) odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z
odpadów komunalnych (np. zu¿yte baterie, akumulatory, œwietlówki, resztki farb, lakierów, przeterminowane lekarstwa, opakowania po œrodkach
chemicznych),
d) odpadów wielkogabarytowych, w tym: meble, artyku³y gospodarstwa domowego, zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny,
e) odpadów z remontów.
§4
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do usuwania zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoœci
(podwórzy, bram, zieleñców, pomieszczeñ i urz¹dzeñ przeznaczonych do wspólnego u¿ytku np. klatek schodowych, korytarzy itp.) oraz do oczyszczania
ze œniegu, lodu, b³ota oraz innych zanieczyszczeñ
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chodników po³o¿onych bezpoœrednio przy granicy
nieruchomoœci (przyleg³ych do nieruchomoœci), jak
równie¿ do likwidowania skutków go³oledzi przez posypywanie piaskiem.
2. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do uprz¹tania b³ota, œniegu i innych zanieczyszczeñ z czêœci
nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) uprz¹tanie chodników z zanieczyszczeñ powinno
odbywaæ siê poprzez zamiatanie i odchwaszczanie chodników,
2) je¿eli wyst¹pi go³oledŸ, nale¿y niezw³ocznie po
wyst¹pieniu z³ych warunków atmosferycznych
chodnik posypaæ piaskiem,
3) w przypadku wyst¹pienia opadów œniegu, nale¿y
chodnik odœnie¿yæ i posypaæ piaskiem, a œnieg
nale¿y pryzmowaæ wzd³u¿ krawêdzi chodnika.
3. Dzia³ania wynikaj¹ce z realizacji postanowieñ ust. 2
nie mog¹ powodowaæ uszkodzeñ nawierzchni chodników.
4. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do usuwania niezw³ocznie sopli i nawisów œniegu z dachu, rynien i innych czêœci nieruchomoœci.
§5
1. Zezwala siê na mycie pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomoœci nie s³u¿¹cych
do u¿ytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powsta³ych œcieków do kanalizacji lub zbiorników bezodp³ywowych. Zabrania siê odprowadzania
œcieków bezpoœrednio do wód powierzchniowych lub
do ziemi.
2. Naprawa pojazdów samochodowych zwi¹zana z ich
bie¿¹c¹ eksploatacj¹ jest dozwolona na terenie nieruchomoœci, pod warunkiem, ze nie spowoduje to
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uci¹¿liwoœci
dla s¹siadów. Powsta³e odpady powinny byæ gromadzone i usuwane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§6
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do:
1) dbania o czystoœæ i estetykê œcian budynków, ogrodzeñ oraz innych urz¹dzeñ,
2) utrzymywania nieruchomoœci w stanie wolnym od
zachwaszczenia,
3) niezw³ocznego usuwania z terenu nieruchomoœci
materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku remontu, modernizacji lokali i budynków.
2. Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw,
urz¹dzeñ do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i og³oszeñ,
urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury
komunalnej,

3) wypalania traw na terenach zielonych, nieu¿ytkach, skarpach, rowach itp.
4) umieszczania na pniach drzew m.in. og³oszeñ,
5) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t,
6) wywo¿enia i wysypywania odpadów sta³ych w miejscach do tego nie wyznaczonych,
7) wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.
Rozdzia³ III
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz
warunki ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym
§7
1. Ka¿da nieruchomoœæ powinna byæ wyposa¿ona w
pojemnik metalowy lub plastikowy, estetyczny, szczelnie zamykany.
2. Urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na
terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemnoœci od 10 do 50 l,
2) pojemniki na odpady o pojemnoœci od 110 l do
1100 l,
3) pojemniki z polietylenu lub metalu przeznaczone
do selektywnej zbiórki opakowañ ze szk³a, tworzyw sztucznych,
4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów nale¿y stosowaæ pojemniki o nastêpuj¹cych ujednoliconych kolorach i pojemnoœciach:
1) ¿ó³tym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne
o pojemnoœci 1,1 – 2,5 m 3,
2) zielonym z przeznaczeniem na szk³o o pojemnoœci 1,1 – 2,5 m3.
4. Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza siê
prowadzenie selektywnej zbiórki w workach z tworzyw sztucznych.
5. Odpady z remontów, prowadzonych we w³asnym zakresie, zbiera siê w workach lub kontenerach wynajêtych od przedsiêbiorcy odbieraj¹cego odpady, w
wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomoœci,
s³u¿¹cym do zbierania odpadów komunalnych.
§8
1. Pojemniki na odpady komunalne powinny byæ przystosowane do opró¿niania za pomoc¹ urz¹dzeñ mechanicznych.
2. Pojemnik powinien staæ w miejscu specjalnie przygotowanym tj.: utwardzonym i utrzymanym w czystoœci, w miejscu nie stwarzaj¹cym uci¹¿liwoœci dla
mieszkañców.
3. Zarz¹dzaj¹cy drog¹ publiczn¹, a w odniesieniu do
przystanków komunikacji publicznej, przedsiêbiorcy
korzystaj¹cy z takich przystanków maj¹ obowi¹zek
ustawienia koszy ulicznych w iloœci uwzglêdniaj¹cej
natê¿enie ruchu i systematycznego ich opró¿niania.
4. W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ wyposa¿enie jej w urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów
komunalnych poprzez zakup takich urz¹dzeñ, wydzier¿awienie lub w inny sposób ustalony w drodze
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umowy z przedsiêbiorc¹ posiadaj¹cym zezwolenie
na odbieranie odpadów.
5. Liczba pojemników i czêstotliwoœæ odbierania odpadów z nieruchomoœci powinna zapewniæ nie przepe³nianie pojemników oraz utrzymanie czystoœci i
porz¹dku wokó³ pojemników.
6. W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek utrzymywaæ pojemniki na odpady w nale¿ytym stanie sanitarnym i dezynfekowaæ w miarê potrzeb.
7. W przypadku krótkotrwa³ego zwiêkszenia iloœci odpadów komunalnych, w³aœciciel nieruchomoœci zg³asza ten fakt przedsiêbiorcy œwiadcz¹cemu us³ugi w
zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
8. Zabrania siê umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne: œniegu, lodu, gor¹cego ¿u¿la i popio³u, odpadów niebezpiecznych,
medycznych oraz spalania odpadów komunalnych.
9. Zabrania siê wrzucania innych odpadów do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
10. Pojemniki do selektywnej zbiórki winny posiadaæ logo lub nazwê przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia
okreœlaj¹ce rodzaj gromadzonych odpadów.
11. Odpady wielkogabarytowe zbiera siê w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomoœci, s³u¿¹cym do
zbierania odpadów komunalnych, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci przez osoby
trzecie i umo¿liwiaj¹cy ³atwy dostêp przedsiêbiorcy
odbieraj¹cemu odpady.
§9
Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne pojemnoœci urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomoœciach:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej nale¿y ustawiæ co najmniej jeden pojemnik
110 l na ka¿d¹ nieruchomoœæ, a w zabudowie wielorodzinnej co najmniej jeden pojemnik o pojemnoœci
1100 l na ka¿de 12 mieszkañ,
2) podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz
inne jednostki organizacyjne powinny posiadaæ pojemniki s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemnoœci odpowiedniej do zakresu i rodzaju
prowadzonej dzia³alnoœci uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce normatywy:
a) dla szkó³ i przedszkoli – 3 l na ka¿dego ucznia,
dziecko i pracownika,
b) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej ni¿ jeden pojemnik o pojemnoœci 110 l,
c) dla lokali handlowych – 50 l na ka¿de 10 m 2 powierzchni ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemnoœci 110 l na lokal,
d) dla obiektów biurowych – 20 l na ka¿dego zatrudnionego pracownika, lecz nie mniej ni¿ jeden pojemnik o pojemnoœci 110 l,
e) dla pozosta³ych zale¿nie od faktycznego nagromadzenia odpadów, lecz nie mniej ni¿ jeden pojemnik o pojemnoœci 110 l.

§ 10
1. Organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do
wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w
jeden pojemnik o pojemnoœci 110 l na 20 osób uczestnicz¹cych w imprezie oraz w toalety przenoœne w
liczbie jedna na 100 osób uczestnicz¹cych w imprezie, je¿eli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeœli jest on d³u¿szy – liczby te nale¿y zwiêkszyæ o 50%
w stosunku do podanych wy¿ej, na ka¿de nastêpne
4 godziny trwania imprezy.
2. Organizatorzy imprezy s¹ zobowi¹zani zawrzeæ umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i toalet oraz ich opró¿nienie.
Rozdzia³ IV
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§ 11
1. Odpady komunalne musz¹ byæ usuwane z terenu
nieruchomoœci systematycznie, w terminach uzgodnionych z przedsiêbior¹ odbieraj¹cym odpady.
Czêstotliwoœæ odbierania z nieruchomoœci odpadów
komunalnych niesegregowanych powinna byæ dostosowana do iloœci wytwarzanych odpadów, jednak
nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie.
2. Nieczystoœci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomoœci z czêstotliwoœci¹ i w sposób gwarantuj¹cy, ¿e
nie nast¹pi wyp³yw ze zbiornika, zw³aszcza wynikaj¹cy z jego przepe³nienia, a tak¿e zanieczyszczenie
powierzchni ziemi i wód podziemnych.
3. Odpady zbierane selektywnie w pojemnikach lub
workach (szk³o, tworzywa sztuczne) powinny byæ
usuwane w terminach uzgodnionych z przedsiêbior¹ posiadaj¹cym zezwolenie.
4. Odpady z remontów, modernizacji lokali powinny byæ
usuwane i przekazane przedsiêbiorcy odbieraj¹cym
odpady niezw³ocznie po zakoñczeniu remontu.
5. Odpady wielkogabarytowe powinny byæ zbierane akcyjnie, nie rzadziej ni¿ jeden raz na 6 miesiêcy. Termin i sposób przeprowadzenia akcji wyznaczy Urz¹d
Gminy Stare Pole w porozumieniu z odbiorc¹ odpadów podaj¹c do wiadomoœci mieszkañców.
6. Komunalne odpady ulegaj¹ce biodegradacji powinny byæ zagospodarowywane przez wytwórcê odpadów na w³asne potrzeby poprzez ich kompostowanie,
w sposób nie powoduj¹cy uci¹¿liwoœci dla otoczenia.
7. Odpady niebezpieczne wysegregowane z odpadów
komunalnych nale¿y przekazywaæ przedsiêbiorcom
odbieraj¹cym odpady. Mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹ zwróciæ je bezp³atnie do aptek, a zu¿yte baterie do sklepów oraz placówek
oœwiatowych, które dysponuj¹ odpowiednimi pojemnikami.
§ 12
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do zawar-
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cia umowy z przedsiêbior¹ posiadaj¹cym zezwolenie
na odbiór odpadów komunalnych lub opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych.
2. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do przechowywania i okazywania na ¿¹danie osoby upowa¿nionej przez Wójta Gminy umowy okreœlonej w
ust. 1 oraz dowodów p³acenia za takie us³ugi, dowody te nale¿y przechowywaæ przez okres 2 lat.

zezwolenie, którzy zagospodarowuj¹ je we w³asnym
zakresie.
3. Nieczystoœci ciek³e odebrane ze zbiorników bezodp³ywowych nale¿y wywoziæ do stacji zlewnej w
oczyszczalni œcieków w Starym Polu.
Rozdzia³ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe

Rozdzia³ V

§ 16

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów

1. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do
zachowania œrodków ostro¿noœci zapewniaj¹cych
ochronê zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t, a tak¿e
do³o¿enia starañ, aby zwierzêta te nie by³y uci¹¿liwe dla otoczenia.
2. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do
sprawowania nad nimi w³aœciwej opieki, a w szczególnoœci nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 13
Okreœla siê maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania na sk³adowisku odpadów:
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie wiêcej ni¿ 75%
wagowo ca³kowitej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do dnia 31 grudnia 2012 r. – do nie wiêcej ni¿ 50%
wagowo ca³kowitej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji,
w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.
Rozdzia³ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z planu gospodarki odpadami
§ 14
1. Gmina Stare Pole, poprzez przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, którzy s¹ zobowi¹zani do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania iloœci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do
sk³adowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, aby by³o mo¿liwe ograniczanie sk³adowania odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
2. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane
jest poprzez selektywne zbieranie ich przez w³aœcicieli nieruchomoœci i selektywny ich odbiór przez
przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoœci przez w³aœciwe postêpowanie z nimi.
§ 15
1. Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Stare
Pole, które nie mog¹ byæ poddane odzyskowi, nale¿y sk³adowaæ na sk³adowisku odpadów komunalnych
w Szaleñcu lub na innych sk³adowiskach spe³niaj¹cych wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.
2. Odpady z selektywnej zbiórki (w tym: tworzywa
sztuczne, szk³o, wielkogabarytowe, z remontów),
prowadzonej na terenie Gminy Stare Pole odbierane
s¹ przez przedsiêbiorców posiadaj¹cych stosowne

§ 17
1. Utrzymuj¹cy psy s¹ zobowi¹zani do:
1) zachowania nale¿ytych œrodków ostro¿noœci przez
prowadzenie psa wy³¹cznie na smyczy i w kagañcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach ma³o uczêszczanych przez ludzi
i przy zachowaniu pe³nej kontroli nad zachowaniem psa.
2) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i
piaskownic dla dzieci,
3) nie wprowadzania psów do budynków u¿ytecznoœci publicznej i obs³ugi ludnoœci, w szczególnoœci
do urzêdów, zak³adów opieki zdrowotnej i opieki
spo³ecznej, szkó³ i placówek kulturalnooœwiatowych; zakaz nie dotyczy psów przewodników,
4) nale¿ytego zabezpieczenia terenu nieruchomoœci
przed wydostaniem siê z niej psa.
5) usuwania zanieczyszczeñ pozostawionych przez
psy; obowi¹zek nie dotyczy osób niewidomych,
korzystaj¹cych z psów przewodników.
2. Szczepienia ochronne psów okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
Rozdzia³ VIII
Wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§ 18
1. Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod
warunkiem, ¿e wszelka uci¹¿liwoœæ hodowli dla œrodowiska w tym emisje bêd¹ce jej skutkiem zostan¹
ograniczone do obszaru nieruchomoœci, na której
jest prowadzona.
2. Utrzymuj¹cy zwierzêta gospodarskie zobowi¹zani
s¹:
1) przestrzegaæ przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
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2) gromadziæ i usuwaæ odpady i nieczystoœci zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
3) przeprowadzaæ w miarê potrzeb deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla
zwierz¹t,
4) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w taki sposób, aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie
stanowi³y uci¹¿liwoœci dla w³aœcicieli nieruchomoœci s¹siednich.
Rozdzia³ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzania
§ 19
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomoœci
w miarê potrzeb.
2. W przypadku wyst¹pienia zagro¿enia epidemiologicznego wywo³anego plag¹ gryzoni na wniosek Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
przeprowadza siê deratyzacjê w terminie natychmiastowym.
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 20
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Stare Pole Nr XX/
142/97 z dnia 28 kwietnia 1997r w sprawie ustalenia
szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Stare Pole.
§ 21
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 22
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Jan Pawlina

546
UCHWA£A Nr XLVIII/394/2006
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Centrum 4” w Ustce
Na podstawie: art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz 1591,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXV/211/2004
Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 wrzeœnia 2004 r. w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego pn. „CENTRUM 4”, Rada Miejska Ustki uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I. USTALENIA OGÓLNE
Rozdzia³ 1.
Zakres obowi¹zywania planu.
§1
Po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Ustka, przyjêtym uchwa³¹
Nr VI/23/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 czerwca 2001 roku, uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Centrum 4” zwany dalej
planem.
§2
Planem objêto obszar, którego granice przedstawia
rysunek planu w skali 1: 1000.
§3
Plan zawiera ustalenia dotycz¹ce:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
3) zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
5) wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych,
6) parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu,
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych,
8) szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem miejscowym,
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu,
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy lokalnego
systemu obs³ugi komunikacyjnej oraz infrastruktury
technicznej,
11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów,
12) stawek procentowych, na podstawie których ustala
siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§4
Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygniêciem sposobu ich rozpatrzenia, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y,
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3
do uchwa³y.
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§5
1. Za³¹cznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia uchwa³y
do terenu objêtego planem.
2. Nastêpuj¹ce ustalenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania,
3) symbole literowe okreœlaj¹ce przeznaczenie terenów, wraz z ich kolejnymi numerami,
4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) rejony lokalizacji kiosków poza liniami zabudowy,
7) strefy parkowania przyulicznego do wytworzenia,
8) oznaczenie obiektów wskazanych do wyburzenia,
9) oznaczenie drzew do zachowania i nasadzenia,
10) oznaczenia zespo³ów zieleni wysokiej do zachowania,
6) oznaczenie stref ochrony konserwatorskiej:
a) „W” – strefy bezwzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej,
b) „OW2” – strefy wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej,
c) granic uk³adu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytków,
7) oznaczenia obiektów zabytkowych wpisanych do
w rejestru i w ewidencji WKZ,
8) granice stref sanitarnych od cmentarza,
9) granice terenów o niekorzystnych warunkach posadowienia zabudowy.
3. Pozosta³e oznaczenie graficzne maj¹ charakter informacyjny lub postulatywny.
§6
Ustalenia dla poszczególnych terenów obowi¹zuj¹
³¹cznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi zawartymi
w rozdziale 2 niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przepisy ogólne
Wyjaœnienie u¿ywanych pojêæ
§7
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) uchwale – nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Miejskiej w Ustce w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
2) przepisach szczególnych i odrêbnych – nale¿y przez
to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami
wynikaj¹cymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,
3) planie – nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 uchwa³y, o ile z treœci przepisu nie
wynika inaczej,
4) terenie – nale¿y przez to rozumieæ fragment obszaru objêtego planem o okreœlonym przeznaczeniu lub
sposobie zagospodarowania, wyznaczony w planie
liniami rozgraniczaj¹cymi, o ile z treœci przepisu nie
wynika inaczej,
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5) karcie terenu – rozumie siê przez to zbiór zasad zagospodarowania dla danego terenu, wydzielonego
liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonego kolejnym
numerem, które to zasady zawieraj¹ nakazy, zakazy
i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu,
6) przeznaczeniu podstawowym – nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ
na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale¿y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia, inne ni¿ podstawowe,
które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie
podstawowe,
8) liniach rozgraniczaj¹cych – nale¿y przez to rozumieæ
granicê pomiêdzy terenami o ró¿nym sposobie u¿ytkowania, zagospodarowania lub ró¿nym przeznaczeniu podstawowym (ró¿nej funkcji),
9) obiektach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ sezonow¹ –
nale¿y przez to rozumieæ czasowe obiekty przeznaczone dla dzia³alnoœci handlowej, gastronomicznej i
us³ugowej prowadzonej w okresie od 1 maja do 30
wrzeœnia ka¿dego roku.
10) us³ugach – nale¿y przez to rozumieæ samodzielne
obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach
o innych funkcjach ni¿ us³ugowe i urz¹dzenia s³u¿¹ce dzia³alnoœci, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludnoœci, a nie wytwarzaj¹cej bezpoœrednio,
metodami przemys³owymi, dóbr materialnych. Us³ugi dzieli siê na:
a) nieuci¹¿liwe – to jest us³ugi o charakterze bytowym, nie bêd¹ce przedsiêwziêciami mog¹cymi
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymienionymi w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa, oraz nie
zaliczane w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów do
inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan œrodowiska,
b) uci¹¿liwe – to jest nie spe³niaj¹ce wy¿ej wymienionych wymogów lub mog¹ce pogorszyæ stan
œrodowiska lub bêd¹ce przedsiêwziêciami, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko jest lub mo¿e byæ wymagany,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
11) us³ugach podstawowych – nale¿y przez to rozumieæ
obiekty us³ugowe wolno stoj¹ce lub lokale us³ugowe wbudowane, nastawione na obs³ugê mieszkañców miasta; do s³ug podstawowych nale¿¹ w
szczególnoœci us³ugi bytowe (szewc, krawiec, pralnia itp), drobne biura, pracownie, kancelarie adwokackie, gabinety lekarskie itd, itp; w szczególnoœci nie s¹
us³ugami podstawowymi obiekty szkó³ czy zorganizowane obiekty s³u¿by zdrowia (przychodnie lekarskie, szpitale);
12) us³ugach publicznych – nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi s³u¿¹ce realizacji celu publicznego w zakresie takim jak: oœwiata i wychowanie, zdrowie i opieka spo³eczna, kultura, administracja publiczna,
³¹cznoœæ itp.,
13) zabudowie mieszkaniowej kilkurodzinnej – nale¿y
przez to rozumieæ budynki mieszkalne wolno stoj¹ce lub segmenty w budynkach bliŸniaczych i szeregowych, o wysokoœci do 2,5 kondygnacji, których
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kubatura jest zbli¿ona do zabudowy jednorodzinnej
i nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1200 m 3 na 1 budynek
wolnostoj¹cy lub na1 segment zaœ iloœæ mieszkañ
nie mo¿e przekraczaæ 6 na 1 budynek wolnostoj¹cy
lub na 1 segment,
14) zabudowie pensjonatowej – nale¿y przez to rozumieæ zabudowê mieszkaniow¹ przeznaczon¹ do wynajmowania pokoi z zapewnieniem ca³odziennego
wy¿ywienia, z mo¿liwoœci¹ wykorzystania czêœci budynku na cele mieszkalne w³aœcicieli,
15) kioskach handlowych – nale¿y przez to rozumieæ
obiekty handlowe s³u¿¹ce sprzeda¿y gazet i innych
towarów pierwszej potrzeby oraz obiektów loterii, o
powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 30 m2 / obiekt,
nie zwi¹zane stale z gruntem,
16) obiektach ma³ej architektury – nale¿y przez to rozumieæ niewielkie obiekty, a w szczególnoœci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,
b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak: piaskownice, huœtawki, drabinki, œmietniki;
17) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – – nale¿y
przez to rozumieæ wyznaczone w planie, okreœlone
na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym, linie dopuszczalnego usytuowania elewacji budynku, bez ich przekraczania w kierunku linii
rozgraniczaj¹cych od których te linie wyznaczono, z
pominiêciem balkonów, loggi i wykuszy wysuniêtych
poza obrys budynku oraz elementów wejœcia do budynku,
18) obowi¹zuj¹cych liniach zabudowy – nale¿y przez to
rozumieæ linie wyznaczone w planie, okreœlone na
rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym,
okreœlaj¹ce wymagane usytuowanie elewacji budynku z dopuszczeniem wycofania czêœci elewacji nie
przekraczaj¹cej 1/3 jej ³¹cznej d³ugoœci, w stosunku
do linii rozgraniczaj¹cych od których te linie wyznaczono, z pominiêciem balkonów, loggi i wykuszy wysuniêtych poza obrys budynku oraz elementów
wejœcia do budynku,
19) maksymalnej wysokoœci zabudowy – nale¿y przez
to rozumie ustalon¹ w planie nieprzekraczaln¹ iloœæ
kondygnacji naziemnych budynku oraz nieprzekraczalny pionowy wymiar budynku w metrach, mierzony od poziomu terenu rodzimego do najwy¿szego
punktu przekrycia dachu,
20) akcencie urbanistycznym – nale¿y przez to rozumieæ
akcent architektoniczny w postaci czêœci lub ca³ej
budowli, wyró¿niaj¹cy siê z otoczenia wysokoœci¹
lub innymi elementami architektonicznymi, takimi jak
forma bry³y lub detalu architektonicznego, dla miejsc
oznaczonych na rysunku planu gdzie wymagana lub
dopuszczalna jest lokalizacja akcentu, do projektu
budowlanego nale¿y do³¹czyæ widok (aksonometria,
perspektywa, wizualizacja komputerowa itp.) akcentu urbanistycznego.
21) kalenicy – nale¿y przez to rozumieæ najd³u¿sz¹ kalenicê budynku bêd¹c¹ krawêdzi¹ przeciêcia po³aci

wyznaczaj¹cych przeciwleg³e kierunki spadku dachu;
a) w przypadku, gdy budynek posiada wiêcej ni¿ jedn¹ kalenicê o tej samej d³ugoœci na ró¿nych wysokoœciach wzglêdem siebie, za kalenicê g³ówn¹
uwa¿a siê najwy¿sz¹ z nich;
b) w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej d³ugoœci i wysokoœci wzglêdem siebie za kalenicê
g³ówn¹ uwa¿a siê tê z kalenic, której odleg³oœci
od pionowej p³aszczyzny przechodz¹cej przez
frontow¹ granicê parceli jest najmniejsza,
22) k¹cie nachylenia dachu – nale¿y przez to rozumieæ
k¹t pochylenia p³aszczyzny po³aci wzglêdem p³aszczyzny poziomej ostatniego stropu. Dach spe³niaj¹cy wymóg w zakresie k¹ta nachylenia dachu musi
przekrywaæ min. 75% powierzchni rzutu poziomego
najwy¿szej kondygnacji budynku; k¹t nachylenia dachu nie odnosi siê do elementów takich jak: lukarny,
naczó³ki, zadaszenie wejœæ, ogrodów zimowych.
23) pierzei – nale¿y przez to rozumieæ frontow¹ œcianê
zabudowy wzd³u¿ ulicy lub placu,
24) obszarach i obiektach prawnie chronionych, nale¿y
przez to rozumieæ:
a) teren górniczy Ustka,
b) teren górniczy Ustka I,
c) pas ochronny brzegu morskiego,
d) strefa B1 ochrony uzdrowiska,
e) strefê bezwzglêdnej ochrony archeologiczno –
konserwatorskiej „W”,
f) strefê wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2,
g) uk³ad urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków,
h) obiekty w Rejestrze Zabytków Województwa Pomorskiego,
i) obiekty wpisane do Ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
25) minimalnym procentowym wskaŸniku powierzchni
biologicznie czynnej – nale¿y przez to rozumieæ najmniejsz¹ nieprzekraczaln¹ wartoœæ procentow¹ stosunku powierzchni biologicznie czynnej terenu dzia³ki
budowlanej do ca³kowitej powierzchni tej dzia³ki,
26) zabudowie w „ostrej” granicy dzia³ki – nale¿y przez
to rozumieæ lokalizowanie zabudowy w granicy dzia³ki budowlanej,
27) intensywnoœci zabudowy – nale¿y przez to rozumieæ
stosunek sumy powierzchni ca³kowitej wszystkich
kondygnacji naziemnych wszystkich budynków na
danej dzia³ce budowlanej do powierzchni tej dzia³ki.
Przepisy ogólne dotycz¹ce zasad przeznaczania oraz
warunków i sposobów kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów na ca³ym obszarze objêtym planem.
§8
1. Na ca³ym obszarze objêtym planem ustala siê realizacjê zainwestowania zgodnego z przeznaczeniem
i warunkami zagospodarowania terenów okreœlonymi w rozdziale 2, 3, 4 i 5.
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2. W przypadku, gdy plan w kartach terenów ustala dla
danego terenu kilka ró¿nych rodzajów przeznaczenia, dopuszcza siê ich ³¹czenie w jednej bryle budynku, chyba ¿e w danej karcie terenu wprowadzono
zakaz takiego ³¹czenia funkcji.
3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê
lokalizowanie zadañ dla realizacji celów publicznych
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomoœciami w ramach przeznaczenia i zasad zagospodarowania dopuszczonych niniejszym planem.
§9
1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania okreœlone na rysunku planu.
2. Dla poszczególnych terenów ustala siê przeznaczenie podstawowe oraz okreœla siê warunki zabudowy
i zagospodarowania.
3. Dla poszczególnych terenów ustala siê przeznaczenie dopuszczalne towarzysz¹ce przeznaczeniu podstawowemu, oraz warunki jego wprowadzenia.
4. W obrêbie niektórych terenów lub na ich fragmentach, w sytuacjach uzasadnionych istniej¹cymi b¹dŸ
przewidywanymi ograniczeniami lub utrudnieniami
w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, wprowadza siê szczególne uwarunkowania dla inwestowania i zagospodarowania oraz wyznacza siê na
rysunku planu zasiêgi i strefy ich obowi¹zywania.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenie
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem
planu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej –
oznaczone symbolem przeznaczenia MW,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
us³ug nieuci¹¿liwych – oznaczone symbolem przeznaczenia MW/U,
3) tereny zabudowy pensjonatowej i us³ug turystyki –
oznaczone symbolem przeznaczenia MP/UT,
4) tereny zabudowy kilkurodzinnej i pensjonatowej –
oznaczone symbolem przeznaczenia MM/MP,
5) tereny zabudowy kilkurodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych – oznaczone symbolem przeznaczenia MM/U,
6) tereny zabudowy us³ugowej z towarzysz¹c¹ funkcj¹
mieszkaniow¹ – oznaczone symbolem przeznaczenia U/M,
7) tereny us³ug nieuci¹¿liwych bez bli¿szego okreœlenia
ich profilu – oznaczone symbolem przeznaczenia U,
8) tereny us³ug kultu religijnego– oznaczone symbolem przeznaczenia UKr,
9) tereny us³ug zdrowia– oznaczone symbolem przeznaczenia UZ,
10) tereny obs³ugi komunikacji (w tym stacje benzynowe) – oznaczone symbolem przeznaczenia UKs,
11) tereny dróg publicznych klasy drogi g³ównej – oznaczone symbolem przeznaczenia KDG,
12) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej – oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ,

13) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej – oznaczone symbolem przeznaczenia KDL,
14) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej –
oznaczone symbolem przeznaczenia KDD,
15) tereny publicznych ci¹gów pieszo – jezdnych – oznaczone symbolem przeznaczenia KPj,
16) tereny publicznych ci¹gów pieszych – oznaczone
symbolem przeznaczenia KPp,
17) tereny parkingów i zespo³ów gara¿y – oznaczone
symbolem przeznaczenia KS,
18) tereny obiektów obs³ugi systemów energetycznych
(kot³ownia) – oznaczone symbolem przeznaczenia IC,
19) tereny cmentarzy – oznaczone symbolem przeznaczenia ZC,
20) tereny zieleni publicznej – oznaczone symbolem
przeznaczenia ZP,
21) tereny zieleni publicznej i placów miejskich.– oznaczone symbolem przeznaczenia ZP/KP.
Zasady, warunki i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym przestrzeni publicznych
§ 11
1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreœlone na rysunku planu.
2. Wszelka zabudowa na terenach, na których wyznaczono obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy musi byæ sytuowana zgodnie z tymi liniami, z
zastrze¿eniem ust. 3.
3. Dopuszcza siê: zachowanie, remont, konieczn¹ wymianê, adaptacjê, nadbudowê i rozbudowê istniej¹cych budynków zlokalizowanych niezgodnie z
wyznaczonymi liniami zabudowy, pod warunkiem, ¿e
budynki te nie bêd¹ rozbudowywane od strony tych
linii rozgraniczaj¹cych, od których wyznaczono linie
zabudowy, przy czym zapisy te nie dotycz¹ obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa
pomorskiego, dla których obowi¹zuj¹ przepisy ustawy o ochronie zabytków.
4. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprzekraczalnych linii zabudowy nakazuje siê lokalizacjê budynków na dzia³ce zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i z uwzglêdnieniem wszystkich ustaleñ planu, w tym zapisów rozdzia³u o ochronie dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego oraz o
ochronie œrodowiska.
5. Na ca³ym obszarze planu zakazuje siê realizacji
obiektów tymczasowych, w tym zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ sezonow¹ i ca³oroczn¹.
6. Ustala siê zakaz prowadzenia dzia³alnoœci gastronomicznej, handlowej, us³ugowej i innej w okresie
od 1 maja do 30 wrzeœnia ka¿dego roku kalendarzowego na nieruchomoœciach niezabudowanych.
7. Dopuszcza siê na poszczególnych terenach realizacje urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg i parkingów wewnêtrznych oraz miejsc sk³adowania
odpadów niezbêdnych do zapewnienia funkcjonowania terenu, ale niewymagaj¹ce specjalnych wydzieleñ terenowych do ustalenia w projektach
budowlanych.
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8. Na terenach objêtych planem zasady kszta³towania
zabudowy okreœla siê nastêpuj¹co:
1) maksymalna wysokoœæ nowej zabudowy – zgodnie ze wskaŸnikami okreœlonymi dla poszczególnych terenów; zasada ta nie dotyczy kominów,
masztów, anten oraz innych budowli o podobnym
charakterze (obiektów budowlanych nie bêd¹cych
budynkami),
2) geometriê dachu nowej zabudowy okreœla siê w
przepisach szczegó³owych.
9. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych: dróg,
ulic i ci¹gów pieszych okreœla siê nastêpuj¹co:
1) ustala siê szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych
– zgodnie z parametrami okreœlonymi dla poszczególnych rodzajów ci¹gów,
2) ustala siê rodzaj nawierzchni – zgodnie z ustaleniami przepisów szczegó³owych,
3) nakazuje siê zagospodarowanie zieleni¹ urz¹dzon¹ wszystkich powierzchni nie wykorzystanych
pod urz¹dzenia drogowe, urz¹dzenia naziemnej
infrastruktury technicznej, noœniki reklamowe i kioski handlowe,
4) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, magistralnej i rozdzielczej, nie koliduj¹cej z istniej¹cymi i planowanymi urz¹dzeniami drogowymi, za zgoda i na warunkach zarz¹dcy
drogi,
5) w obrêbie terenu, jako stanowi¹cego przestrzeñ
publiczn¹, obowi¹zuje:
a) nakaz stosowania jednakowych elementów wyposa¿enia powtarzalnego, takich jak latarnie,
³awki, donice kwietników, kosze na œmieci, barierki, s³upki itp.,
b) nakaz rozgraniczenia ruchu ko³owego (samochodowego i rowerowego) i pieszego,
c) nakaz dostosowania urz¹dzeñ przeznaczonych
dla ruchu pieszego (takich jak chodniki, pochylnie, schody, elementy przejœæ prze jezdniê) do
potrzeb osób niepe³nosprawnych,
d) zakaz pozostawiania powierzchni nieurz¹dzonych (tj. zieleni nieurz¹dzonej, ci¹gów pieszych
i jezdnych bez nawierzchni itd.).
§ 12
1. W zakresie lokalizacji ogrodzeñ, bram i furtek plan
ustala:
1) linia ogrodzeñ nie mo¿e przekraczaæ linii rozgraniczaj¹cej drogi ustalonej w planie,
2) ogrodzenia od strony ulic powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
a) maksymalna wysokoœæ ogrodzenia nie mo¿e
przekraczaæ 2,2 metra od poziomu terenu,
b) ogrodzenia pe³ne (nie a¿urowe) nie mog¹ byæ
wy¿sze ni¿ 0,6 metra od poziomu terenu,
3) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo –
us³ugowej i terenów us³ug nieuci¹¿liwych ogrodzenie powinno byæ a¿urowe co najmniej powy¿ej 0,6 m od poziomu terenu, a ³¹czna
powierzchnia przeœwitów umo¿liwiaj¹ca naturalny przep³yw powietrza powinna wynosiæ:

a) min. 25% powierzchni a¿urowej czêœci ogrodzenia miêdzy s³upami – dla p³otów drewnianych,
b) min. 60% powierzchni a¿urowej czêœci ogrodzenia miêdzy s³upami – dla p³otów metalowych,
4) dla terenów us³ug uci¹¿liwych dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ pe³nych,
5) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach przy
drogach o szerokoœci mniejszej ni¿ 10 m musz¹
zostaæ cofniête o minimum 2,0 m w stosunku do linii rozgraniczaj¹cej ustalonej w planie,
6) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mog¹ otwieraæ siê
na zewn¹trz dzia³ki,
7) linia ogrodzenia winna przebiegaæ w odleg³oœci
min. 0,5 m od gazoci¹gu.
2. Dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ obowi¹zuje zakaz wznoszenia
ogrodzeñ.
§ 13
1. Na ca³ym obszarze objêtym planem zakazuje siê
umieszczania wolno staj¹cych reklam z wyj¹tkiem
miejsc do tego celu wyznaczonych, w podjêtej przez
Radê Miejsk¹ uchwale Nr XIV/121/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalania zasad lokalizacji i formy reklam, szyldów oraz tablic informacyjnych
na gruntach stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Ustka.
2. Na ca³ym obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokalizowanie szyldów na budynkach pod warunkami:
a) umieszczanie ich prostopadle do elewacji frontowej o charakterze dostosowanym do wystroju œciany, zawieraj¹cych wizerunek oddaj¹cy charakter
danej us³ugi.
b) maksymalna powierzchnia szyldu 0,5 m 2
c) d³u¿sze ramiê szyldu równoleg³e do œciany budynku
d) umieszczania szyldu zgodnie z przepisami prawa
budowlanego
e) dolna krawêdŸ szyldu na wys. min. 2,5 m.
3. Dopuszcza siê lokalizowanie tablic informacyjnych
na budynkach, w których znajduj¹ siê instytucje publiczne zgodne z odrêbnymi przepisami szczegó³owymi.
4. Dopuszcza siê lokalizacjê reklam pod warunkiem,
¿e:
a) usytuowane s¹ przy œcianie budynku i stanowi¹
harmonijn¹ kompozycjê z elewacj¹, a ich powierzchnia nie jest wiêksza ni¿ 4 m2, po uzyskaniu
zgody w³aœciciela nieruchomoœci i budynku przy
którym bêdzie zlokalizowana,
b) wymalowane s¹ na œcianach szczytowych budynków, stanowi¹c kolorystykê elewacji.
5. Na s³upkach informacyjnych w pasach drogowych
dopuszcza siê lokalizacjê kierunkowskazów dotycz¹cych hoteli, pensjonatów, oœrodków wypoczynkowych i innych wa¿nych obiektów, po uprzednim
uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Ustki.
6. Usytuowanie szyldów, tablic informacyjnych, reklam
na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub
proponowanych do wpisu, wymaga uzgodnienia z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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7. Dopuszcza siê lokalizowanie billboard– ów wy³¹cznie
na œcianach szczytowych budynków wielorodzinnych
(bloki mieszkalne), po uzgodnieniu jak w pkt. 9.
8. Zakazuje siê umieszczania szyldów, tablic informacyjnych i reklam:
a) na drzewach
b) na budowlach i urz¹dzeniach miejskiej infrastruktury technicznej (latarniach, s³upach linii elektroenergetycznych, transformatorach, skrzynkach
telekomunikacyjnych, energetycznych i gazowych,
itp.)
c) na ogrodzeniach.
9. W ka¿dym przypadku przed monta¿em, wymalowaniem lub zawieszeniem szyldów, tablic informacyjnych lub reklam wymagane jest sporz¹dzenie ich
projektu (kolorystyki, formy, sposobu ich zamocowania, itp.) wraz z projektem lokalizacji na obiekcie
(sposób wkomponowania w elewacjê) oraz uzgodnienie ich z Architektem Miejskim.
10. Ustalenia pkt. 1 – 4 nie dotycz¹ gminnego systemu
informacji przestrzennej oraz znaków drogowych.
11. Inne elementy niewymienione w pkt. 1 – 7 mog¹ byæ
umieszczone za pisemn¹ zgod¹ Burmistrza Miasta
Ustki po uzyskaniu opinii, o której mowa w pkt. 9.
Ustalenia w zakresie podzia³u nieruchomoœci
§ 14
1. Ustala siê mo¿liwoœæ podzia³u terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi na dzia³ki budowlane
pod warunkiem zachowania szczegó³owych ustaleñ
planu, przy czym musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce
warunki:
1) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane zgodnie z normatywami ustalonymi dla poszczególnych terenów,
2) w wyniku podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
nale¿y zachowaæ wartoœci u¿ytkowe zgodne z
przeznaczeniem ustalonym w planie wszystkich
fragmentów terenu pozosta³ych po podziale, z zachowaniem innych ustaleñ planu,
1) nakazuje siê wydzielenie niezbêdnych dróg i dojazdów niepublicznych do obs³ugi dzia³ek.
2. Ustala siê, ¿e wielkoœci dzia³ek przeznaczonych pod
poszczególne rodzaje zabudowy nie bêd¹ mniejsze
ni¿ okreœlone w przepisach szczegó³owych z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek o powierzchni
mniejszej ni¿ okreœlona w przepisach szczegó³owych
wy³¹cznie:
1) w celu powiêkszenia s¹siedniej nieruchomoœci,
pod warunkiem, ¿e dzia³ka, z której wydzielony
zostanie teren zachowa powierzchniê nie mniejsz¹, ni¿ okreœlona w przepisach szczegó³owych,
2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,
3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojektowanych dzia³ek budowlanych.
4. Na obszarze planu ustala siê koniecznoœæ wydzielania terenów dla wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych zasad:

1) nowy uk³ad granic zapewni bezpoœredni dostêp
do drogi publicznej lub wewnêtrznej, o której dalej mowa w pkt. 2,
2) dopuszcza siê realizowanie obs³ugi i dostêpu, o
których mowa w punkcie 1, poprzez drogi/ulice
wewnêtrzne, stanowi¹ce wspó³w³asnoœæ wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci, dla których korzystanie z nich jest konieczne.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego
§ 15
1. Ustala siê warunki kszta³towania krajobrazu kulturowego obejmuj¹ce zasady i ograniczenia dotycz¹ce gabarytów zabudowy, lokalizacji noœników
reklamowych, dopuszczalnoœci lokalizowania tymczasowych obiektów us³ugowo–handlowych, zawarte w przepisach szczegó³owych dla poszczególnych
terenów.
2. Wskazuje siê granice uk³adu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków (nr dec. 150 z dnia
28.08.1957 poz. Rej. A–1745/180), obejmuj¹cy czêœci terenów 6.MM/U i 7.MM/U, teren 23.UKr oraz czêœci terenów 8.KD–L, 11.KD–D(1), 13.KD–D i 24.KPp.
3. Dla terenów po³o¿onych w granicach uk³adu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków obowi¹zuj¹ zapisy ustawy o ochronie zabytków oraz
jednoczeœnie:
1) dla obiektów wpisanych wraz z dzia³k¹ do rejestru
zabytków województwa pomorskiego (teren nr
23.Ukr) wszelkie dzia³ania nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków oraz
prawem budowlanym,
2) dla obiektów wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków (na terenach 6.MM/U
i 7.MM/U) ustala siê:
a) nakaz zachowania historycznego wygl¹du budynków, oraz prowadzenia dzia³añ maj¹cych na
celu przywrócenie ich pierwotnej formy,
b) nakaz zachowania zewnêtrznej formy budowli,
w tym formy i proporcji bry³y, formy, nachylenia i
rodzaju pokrycia po³aci dachowych, rozmieszczenia, proporcji i podzia³ów otworów okiennych
i drzwiowych, specyfiki detalu architektonicznego,
c) zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów, w
tym przede wszystkim realizacji dachów mansardowych,
d) nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i detalu architektonicznego,
e) rozbudowywana czêœæ budynku winna byæ zlokalizowana na ty³ach budynku istniej¹cego,
f) rozbudowywana czêœæ powinna nawi¹zywaæ do
czêœci istniej¹cej wysokoœci¹ kalenicy i górnej
krawêdzi elewacji; nale¿y stosowaæ ten sam k¹t
nachylenia dachów,
3) dla pozosta³ej zabudowy ustala siê:
a) nakaz nawi¹zania kompozycj¹ i wystrojem architektonicznym elewacji nowych lub przebudowywanych budynków do istniej¹cych obiektów
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historycznych – poprzez stosowanie podobnych
zasad podzia³u, detali, rozwi¹zañ materia³owych, proporcji (w tym stosunku powierzchni
szklonej do ca³kowitej powierzchni œciany zewnêtrznej – wynosz¹cym procentowo nie wiêcej
ni¿ 25%),
b) zakaz dokonywania przekszta³ceñ terenu,
c) nakaz zachowania tradycyjnego przebiegu dróg,
d) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
skali i bry³y poprzez ograniczenie wysokoœci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi
oraz sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy.
4. Plan wskazujê strefê „W” bezwzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej oznaczon¹ na rysunku planu oraz na terenach wydzielonych w kartach
terenów o numerach 11.KD–D, 13.KD–D, 06.MM/U,
14.KD–D, 07.MM/U, 8.KD–L i 23.Ukr, bêd¹c¹ obszarem ujêtym w rejestrze organu w³aœciwego w zakresie ochrony dóbr kultury, obejmuj¹c¹ uk³ad
owalnicowy wsi rybackiej o wczesnoœredniowiecznym rodowodzie (wpisany do rej. Zabytków – nr rej.
A–150) oraz najbli¿sze otoczenie terenu wpisanego
do rejestru zabytków (w tym ujœcie S³upi), a tak¿e
obszar o potencjalnie du¿ych walorach osadniczych
dla osadnictwa pradziejowego – zw³aszcza w strefach przejœciowych miêdzy stanowiskami wydmowymi i wysoczyznowymi. Obszar ten by³ intensywnie
penetrowany osadniczo w pradziejach, g³ównie w
neolicie, przez plemiona basenu Morza Ba³tyckiego
pochodzenia skandynawskiego, jutlandzkiego, niemeñskiego, kundajskiego i in. I jest stref¹ kulturow¹
poddan¹ silnym procesom akulturacyjnym. Celem
ochrony jest zachowanie i wszechstronne udokumentowanie reliktowej pradziejowej przestrzeni osadniczej oraz reliktowej historycznej przestrzeni wsi
rybackiej i portu, poprzez przeprowadzenie archeologicznych i archeologiczno – architektonicznych
badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces inwestycyjny z uczytelnieniem i zidentyfikowaniem pierwotnego obszaru zainwestowania terenu – linii
zabudowy, granic pierwotnych dzia³ek, reliktów pierwotnej zabudowy (tak¿e portu), elementów osadnictwa pradziejowego z wykorzystaniem odkryæ do
okreœlenia i oznaczenia historii zabudowy w pracach
projektowych. Rekonstrukcja dynamiki osadnictwa
pradziejowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem roli cz³owieka w przekszta³caniu œrodowiska przyrodniczego w procesie antropopresji w ³atwym do
naruszenia i zniszczenia m³odo glacjalnym ekosystemie strefy nadmorskiej.
5. Na obszarze strefy, o której mowa w ust. nr 4 plan
ustala, dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w
strefie, zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakres niezbêdnych do przeprowadzenia
archeologicznych badañ ratowniczych okreœli inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu.
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6. Plan wskazuje strefê „OW2” wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, oznaczon¹ na rysunku planu oraz na terenach wydzielonych w kartach
terenów o numerach 08.MW/U, 15.KD–D, 09.MM/U,
10.U, cz. 8.KD–L, 25.ZP, 04.MM/U, 38.MM/U, 14.U,
11.ZP/KP, 12.U, 13.U/KS, 20.U, 18.MW/U, 39.MM/U,
40.MW/U, 22.MW/U, 21.MM/MP, 05.MM/MP,
02.MP/UT, 01.UZ, 03.M/MP, 03.MW, 15.MW/U,
16.MM/U, 17.MM/U, 19.ZP, bêd¹ca obszarem ujêtym w ewidencji organu w³aœciwego w zakresie ochrony dóbr kultury, obejmuj¹c¹ obszar z fazy rozwoju
miasta zwi¹zanej z dzielnic¹ wypoczynkow¹, kuracyjno – pensjonatow¹ oraz fragment uk³adu urbanistycznego z XIX wieku a tak¿e obszar o potencjalnie
du¿ych walorach osadniczych dla osadnictwa pradziejowego – zw³aszcza w strefach przejœciowych
miedzy stanowiskami wydmowymi i wysoczyznowymi, intensywnie penetrowany osadniczo w pradziejach, g³ównie w neolicie, przez plemiona basenu
Morza Ba³tyckiego pochodzenia skandynawskiego,
jutlandzkiego, niemeñskiego, kundajskiego i in. I jest
stref¹ kulturow¹ poddan¹ silnym procesom akulturacyjnymi. Celem ochrony jest udokumentowanie reliktów osadnictwa pradziejowego i œredniowiecznego
zredukowanego przez póŸniejsza zabudowê, po ich
identyfikacji kulturowej, przeprowadzonej w trakcie
prowadzenia procesu inwestycyjnego. Rekonstrukcja
dynamiki osadnictwa pradziejowego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem roli cz³owieka w przekszta³ceniach
œrodowiska przyrodniczego w procesie antropopresji
w ³atwym do naruszenia i zniszczenia m³odo glacjalnym ekosystemie strefy nadmorskiej.
7. Na obszarze strefy, o której mowa w ust. nr 6 plan
ustala, dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w
strefie, obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych zainwestowanie terenu. Zakres niezbêdnych do przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych okreœli inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków
w wydanym na jego wniosek pozwoleniu.
8. Plan wskazuje nastêpuj¹ce obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego, oznaczone na rysunku planu jako budynki wraz z terenami:
1) koœció³ neogotycki przy ul. Ks. Kard. Wyszyñskiego wraz z terenem dzia³ki nr 405 – nr rej. A–319,
2) dom pensjonatowy przy ulicy Kopernika 5 wraz z
terenem dzia³ki nr 1941/1 – nr rej. A–350,
3) budynek dawnej szko³y podstawowej przy ul. Wyszyñskiego 3 wraz z terenem dzia³ki nr 221 –
nr rej. A–1247,
9. Dla obiektów, o których mowa w ust. 8 (budynków
wraz z terenami, w granicach oznaczonych na rysunku planu) wszelkie dzia³ania musz¹ byæ prowadzone zgodnie u przepisami ustawy o ochronie
zabytków i prawem budowlanym i musz¹ byæ uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
10. Plan wskazuje obiekty wpisane do Ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oznaczone na
rysunku planu.
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11. Dla obiektów, o których mowa w ust. 10 plan ustala:
1) nakaz zachowania historycznego wygl¹du budynków, oraz prowadzenia dzia³añ maj¹cych na celu
przywrócenie ich pierwotnej formy,
2) nakaz zachowania zewnêtrznej formy budowli, w
tym:
a) formy i proporcji bry³y,
b) formy, nachylenia i rodzaju pokrycia po³aci dachowych,
c) rozmieszczenia, proporcji i podzia³ów otworów
okiennych i drzwiowych,
d) specyfiki detalu architektonicznego,
3) zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów,
4) nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i
detalu architektonicznego,
5) rozbudowywana czêœæ budynku winna byæ zlokalizowana na ty³ach budynku istniej¹cego,
6) rozbudowywana czêœæ powinna nawi¹zywaæ do
czêœci istniej¹cej wysokoœci¹ kalenicy i górnej krawêdzi elewacji; nale¿y stosowaæ ten sam k¹t nachylenia dachów,
7) nakaz uzgadniania wszelkich dzia³añ na obiektach z wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska.
§ 16
1) Ustala siê obowi¹zek pojedynczych drzew i ich zbiorowisk, oznaczonych na rysunku planu jako drzewa
do zachowania i zespo³y zieleni wysokiej do zachowania.
2) Wskazuje siê strefê „B1” ochrony uzdrowiskowej,
oznaczon¹ na rysunku planu, w której to strefie obowi¹zuj¹ przepisy zawarte w statucie Uzdrowiska Miasta Ustka.
3) Wskazuje siê Pas Ochronny Brzegu Morskiego, obejmuj¹cy ca³y obszar objêty planem, w którym obowi¹zuje wymóg uzgodnieñ wszelkich inwestycji i zmian
w zagospodarowaniu dzia³ek budowlanych z dyrektorem w³aœciwego urzêdu morskiego.
4) Wskazuje siê granice terenu górniczego Ustka i Ustka 1, oznaczone wspólnym symbolem na rysunku
planu, w których obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów:
a) zakazuje siê wydobywania kopalin (za wyj¹tkiem
istniej¹cego ujêcia wody),
b) nakazuje siê uzgadnianie inwestycji i zmian w zagospodarowaniu dzia³ek budowlanych z dyrektorem okrêgowego urzêdu górniczego, o ile
proponowane zamierzenia s¹ zwi¹zane z prowadzeniem prac geologicznych i górniczych lub wykraczaj¹cych poza plan,
5) Ustala siê, ¿e na ca³ym obszarze dzia³ania planu
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska:
a) obowi¹zuje zakaz wydobywania kopalin,
b) ustala siê nakaz ochrony istniej¹cej szaty roœlinnej
cennej pod wzglêdem przyrodniczym i krajobrazowym, oznaczonej na rysunku planu,
c) zakazuje siê lokalizacji w obszarze planu przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodo-
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wisko lub przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisku jest obligatoryjny lub mo¿e byæ wymagany, w
rozumieniu przepisów o ochronie œrodowiska, za
wyj¹tkiem elementów niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania miejskich i ponadlokalnych systemów in¿ynieryjnych,
d) dla wszystkich obiektów us³ugowych nakazuje siê
ograniczenie emisji ha³asu do poziomu wymaganego normami oraz ograniczenie uci¹¿liwoœci do
granic dzia³ki budowlanej,
e) nakazuje siê zastosowanie wszelkich mo¿liwych
rozwi¹zañ technicznych, zapewniaj¹cych obni¿enie poziomu ha³asu do wymaganego normami –
dla obiektów mieszkalnych,
f) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrzewanie
pomieszczeñ gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,
g) ustala siê obowi¹zek zachowania walorów œrodowiska przyrodniczego, w tym równie¿ odpowiedzialnoœci w³aœcicieli dzia³ek za sprawowanie
opieki nad tworami przyrody znajduj¹cymi siê na
terenie dzia³ek, a przede wszystkim zachowanie
istniej¹cej zieleni wysokiej, w tym: pojedynczych
drzew oraz zadrzewieñ przyulicznych,
h) ustala siê obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej
iloœci miejsca dla pojemników na odpady w granicach dzia³ki,
i) plan okreœla minimaln¹ wielkoœæ dzia³ki zgodnie
z ustaleniami dla poszczególnych terenów,
j) plan okreœla minimalny wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów.
6) Wyznacza siê strefê ochronn¹ w odleg³oœci 50 m wokó³ cmentarza oznaczonego symbolem przeznaczenia ZC.
7) W strefie 50 m wokó³ cmentarza, o której mowa w
ust. 5 zabrania siê lokalizowania wszelkiej zabudowy mieszkalnej, zak³adów ¿ywienia zbiorowego, b¹dŸ
zak³adów przechowuj¹cych ¿ywnoœæ oraz studzien
s³u¿¹cych do czerpania wody do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych.
8) Wyznacza siê strefê ochronn¹ w odleg³oœci 150 m
wokó³ cmentarza oznaczonego symbolem przeznaczenia ZC.
9) W strefie 150 m wokó³ cmentarza, o której mowa w
ust. 7. zabrania siê lokalizowania:
a) wszelkiej zabudowy mieszkalnej, zak³adów ¿ywienia zbiorowego, b¹dŸ zak³adów przechowuj¹cych
¿ywnoœæ do czasu pod³¹czenia terenu do sieci wodoci¹gowej,
b) studni s³u¿¹cych do czerpania wody do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych.
10) Ustala siê granice terenów o niekorzystnych warunkach posadowienia zabudowy, w obrêbie których dla
ka¿dej nowej inwestycji kubaturowej nale¿y wykonaæ kompleksow¹ dokumentacjê geologiczno – in¿yniersk¹. Ustalenie obowi¹zuje równie¿ dla
pozosta³ych terenów, dla których dopuszcza siê zabudowê wy¿sz¹ ni¿ 4 kondygnacje.
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Ogólne zasady dotycz¹ce infrastruktury technicznej
i komunikacji.
§ 17
1. Jako obowi¹zuj¹cy plan przyjmuje: docelowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodê z miejskiej
sieci wodoci¹gowej i odprowadzania œcieków do
oczyszczalni miejskiej.
2. Ustala siê nakaz pod³¹czenia zabudowy do gminnych systemów in¿ynieryjnych (wodoci¹gów i kanalizacji).
3. Dopuszcza siê lokowanie obiektów infrastruktury
technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie œcieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowañ technicznych,
na ca³ym obszarze objêtym planem bez koniecznoœci zmiany niniejszego planu, pod warunkiem, ¿e
ewentualna uci¹¿liwoœæ tych¿e nie bêdzie wykraczaæ
poza granice lokalizacji.
4. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg nale¿y rezerwowaæ tereny dla infrastruktury technicznej; w przypadku braku mo¿liwoœci prowadzenia sieci infrastruktury
technicznej przez tereny dróg publicznych i wewnêtrznych, dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne
cele, po zawarciu odpowiedniej umowy pomiêdzy inwestorem a w³aœcicielem terenu.
5. 8.Przy projektowaniu nowych inwestycji nale¿y – w
miarê mo¿liwoœci – unikaæ kolizji z istniej¹cymi elementami infrastruktury technicznej poprzez konsultowanie przygotowywanych rozwi¹zañ z operatorami
systemów medialnych. W przypadku nieuniknionej
kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami nale¿y je przenieœæ lub odpowiednio zmodyfikowaæ, przy uwzglêdnieniu uwarunkowañ
wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz warunków okreœlonych przez operatora (w tym w zakresie
sposobu finansowania); w szczególnoœci dotyczy to
przebudowy napowietrznych linii energetycznych
œredniego napiêcia na sieci kablowe.
6. W ogrodzeniu nale¿y sytuowaæ szafki gazowe i energetyczne zapewniaj¹c do nich dostêp od strony ulicy.
7. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i w³aœciciele posesji zapewniaj¹ na terenach swoich dzia³ek, w liczbie wynikaj¹cej z ustalonych wskaŸników,
o których mowa w § 21.
DZIA£ II. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe ustalenia komunikacyjne
§ 18
1. Uk³ad drogowo–uliczny stanowi¹ ulice g³ówne, lokalne i dojazdowe oraz ci¹gi pieszo–jezdne a tak¿e
drogi wewnêtrzne wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu.
2. Ulice g³ówne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe oraz ci¹gi pieszo–jezdne i ci¹gi piesze oznaczone symbolami odpowiednio: KD–G, KD–Z, KD–L, KD–D, KPj,
KPp tworz¹ publiczny uk³ad komunikacyjny.

§ 19
1. Dla realizacji wyznaczonego planem uk³adu komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic, ci¹gów pieszo–jednych, ci¹gów pieszych ustala siê pasy terenu
okreœlone liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu.
2. W obszarze ustala siê nastêpuj¹ce ci¹gi komunikacyjne:
1) ulica S³upska, obecnie kategorii wojewódzkiej,
oznaczona na rysunku planu symbolem 1.KD–G,
dla której ustala siê:
a) klasê drogi g³ównej, o przekroju 1x2 pasy ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 metrów – zgodnie z rysunkiem planu,
c) nakaz realizacji œcie¿ki rowerowej – jednostronnie,
d) nakaz realizacji skrzy¿owania z ulicami Dworcow¹ i Grunwaldzka w formie ronda.
2) ulica Dworcowa, obecnie kategorii wojewódzkiej,
oznaczona na rysunku planu symbolem 2.KD–Z,
dla której ustala siê:
a) klasê drogi zbiorczej, o przekroju 1x2 pasy ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 21,0 metrów,
d) nakaz realizacji œcie¿ki rowerowej – jednostronnie,
e) nakaz zachowania, konserwacji, uzupe³nienia
i wprowadzenia nowych nasadzeñ dla istniej¹cego szpaleru drzew oznaczonych na rysunku
planu jako „drzewa do zachowania”,
3) ulica Marynarki Polskiej, oznaczona na rysunku
planu symbolem 3.KD–Z, dla której ustala siê:
a) klasê drogi zbiorczej, o przekroju 1x2 pasy ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 18,0 metrów,
d) nakaz realizacji œcie¿ki rowerowej – jednostronnie,
e) nakaz zachowania, konserwacji, uzupe³nienia
i wprowadzenia nowych nasadzeñ dla istniej¹cych szpalerów drzew oznaczonych na rysunku
planu jako „drzewa do zachowania”,
4) Ulica Grunwaldzka, obecnie kategorii powiatowej,
oznaczona symbolem 4.KD–Z, dla której ustala
siê:
a) klasê drogi zbiorczej, o przekroju 1x2 pasy ruchu,
b) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych od 17,0
do 26,0 metrów,
d) nakaz realizacji œcie¿ki rowerowej – jednostronnie,
e) nakaz zachowania, konserwacji, uzupe³nienia
i wprowadzenia nowych nasadzeñ dla istniej¹cych drzew oraz zespo³ów zieleni wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako „do zachowania”,
5) Ulica Plac D¹browskiego, obecnie kategorii powiatowej, oznaczona symbolem 5.KD–Z, dla której ustala siê:
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a) klasê drogi zbiorczej, o przekroju 2x2 pasy ruchu, rozdzielone pasem zieleni o minimalnej
szerokoœci 23,0 metrów,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 50,0 metrów,
d) nakaz realizacji œcie¿ki rowerowej – jednostronnie,
e) nakaz zachowania, konserwacji, uzupe³nienia
i wprowadzenia nowych nasadzeñ dla poczwórnego szpaleru drzew w przestrzeni ulicy – zgodnie z rysunkiem planu,
6) Ulica Kopernika, obecnie kategorii powiatowej,
oznaczona symbolem 6.KD–Z, dla której ustala
siê:
a) klasê drogi zbiorczej, o przekroju 1x2 pasy ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 22,0 metry,
c) nakaz realizacji miejsc parkingowych w rejonach oznaczonych na rysunku planu,
d) nakaz zachowania, konserwacji, uzupe³nienia
i wprowadzenia nowych nasadzeñ dla istniej¹cego szpaleru drzew oznaczonych na rysunku
planu jako „drzewa do zachowania”,
7) Ulica Pi³sudskiego, oznaczona symbolem 7.KD–L,
dla której ustala siê:
a) klasê drogi lokalnej, o przekroju 1x2 pasy ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 18,0 metrów,
d) nakaz realizacji miejsc parkingowych prostopad³ych do jezdni wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z
terenem 11.KP/ZP,
8) ci¹g ulic Wyszyñskiego – projektowana – 9 Marca,
oznaczona symbolem 8.KD–L, dla której ustala
siê:
a) klasê drogi lokalnej, o przekroju 1x2 pasy ruchu,
b) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych od 14,0
do 19,0 metrów,
c) nakaz realizacji miejsc parkingowych prostopad³ych do jezdni wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych
z terenami 14.U i 20.U,
d) nakaz zachowania, konserwacji, uzupe³nienia
i wprowadzenia nowych nasadzeñ dla istniej¹cych szpalerów drzew oznaczonych na rysunku
planu jako „drzewa do zachowania”,
9) Ulica Wczasowa, oznaczona symbolem 9.KD–L,
dla której ustala siê:
a) klasê drogi lokalnej, o przekroju 1x2 pasy ruchu,
b) szerokoœæ czêœci ulicy objêtej planem od 0,00 do
10,0 metrów,
c) nakaz zachowania drzew oznaczonych na rysunku planu jako „drzewa do zachowania”,
10) Ulica Leœna, oznaczona symbolem 10.KD–L, dla
której ustala siê:
a) klasê drogi lokalnej,
b) szerokoœæ czêœci ulicy objêtej planem od 2,70 do
11,0 metrów,
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13) Ulica Kiliñskiego, oznaczona symbolami 11.KD–D
(1) i 11.KD–D (2), dla której ustala siê:
a) klasê drogi dojazdowej, o przekroju 1x2 pasy
ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
(1) 12,0 m na odcinku (1),
(2) 17,0 m na odcinku (2), przy czym w granicach planu ustala siê jedynie pas szerokoœci
5,0 m,
c) nakaz realizacji miejsc parkingowych prostopad³ych do jezdni wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z
terenem 11.KP/ZP i 12.U,
2) Ulica Koœciuszki, oznaczona symbolami 12.KD–D
(1) i 12.KD–D (2), dla której ustala siê:
a) klasê drogi dojazdowej, o przekroju 1x2 pasy
ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
(1) 14,0 m na odcinku (1),
(2) 15,0 m na odcinku (2),
c) nakaz zachowania drzew oznaczonych na rysunku planu jako „drzewa do zachowania”,
14) Ulica Kosynierów, oznaczona symbolem 13.KD–D,
dla której ustala siê:
a) klasê drogi dojazdowej, o przekroju 1x2 pasy
ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 metrów,
15) Ulica Sprzymierzeñców, oznaczona symbolem
14.KD–D, dla której ustala siê:
a) klasê drogi dojazdowej, o przekroju 1x2 pasy
ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 metrów,
a) nakaz zachowania, konserwacji, uzupe³nienia
i wprowadzenia nowych nasadzeñ dla istniej¹cych szpalerów drzew oznaczonych na rysunku
planu jako „drzewa do zachowania”,
16) Ulica S³owiañska, oznaczona symbolem 15.KD–D,
dla której ustala siê:
a) klasê drogi dojazdowej, o przekroju 1x2 pasy
ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 13,0 metrów,
17) Ulica Plac Wolnoœci, oznaczona symbolem
16.KD–D, dla której ustala siê:
a) klasê drogi dojazdowej, o przekroju 1x2 pasy
ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 14,0 metrów,
d) nakaz realizacji miejsc parkingowych równoleg³ych do jezdni wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z
terenem 12.U,
18) Ulica 9 Marca, oznaczona symbolem 17.KD–D,
dla której ustala siê:
a) klasê drogi dojazdowej, o przekroju 1x2 pasy
ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 metrów,
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19) Ulica Krótka, oznaczona symbolem 18.KD–D, dla
której ustala siê:
a) klasê drogi dojazdowej, o przekroju 1x2 pasy
ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 13,0 metrów,
20) Ulica Fornalskiej, oznaczona symbolem 19.KPj,
dla której ustala siê:
a) parametry ci¹gu pieszo– jednego, o przekroju
1x2 pasy ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 9,0 metrów,
21) przed³u¿enie ulicy Krótkiej do ogrodzenia cmentarza, oznaczona symbolem 20.KPj, dla której ustala siê:
a) parametry ci¹gu pieszo– jednego, o przekroju
1x2 pasy ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 9,0 metrów,
24) Ulica projektowana, oznaczona symbolem 21.KPj,
dla której ustala siê:
a) parametry ci¹gu pieszo– jednego, o przekroju
1x2 pasy ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 metrów,
22) Ulica na dzia³ce nr 406/15, oznaczona symbolem
22.KPj, dla której ustala siê:
a) parametry ci¹gu pieszo– jednego, o przekroju
1x2 pasy ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 7,0 metrów,
23) Ulica na dzia³ce nr 407/6, oznaczona symbolem
23.KPj, dla której ustala siê:
a) parametry ci¹gu pieszo– jednego, o przekroju
1x2 pasy ruchu,
b) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 metrów,
25) ci¹gi piesze, oznaczone symbolami 24.KPp –
26.KPp, dla których ustala siê:
a) minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 metrów.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje nawierzchni uk³adu
komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 2:
a) dla ulic i ci¹gów pieszo–jednych – nawierzchnie
bitumiczne lub z kostki brukowej.
4. Dla nowotworzonych dróg wewnêtrznych nie oznaczonych na rysunku planu ustala siê min. szerokoœci
– 6 m i obowi¹zek zakoñczenia placem manewrowym.
7. Zachowuje siê dojazdy wed³ug stanu istniej¹cego na
terenach, których zainwestowanie uniemo¿liwia ich
przebudowê.
§ 20
1. Docelowo ustala siê koniecznoœæ odprowadzania
œcieków deszczowych z ulic uk³adu podstawowego
systemem kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu.
2. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, wody
opadowe z ulic uk³adu podstawowego powinny byæ
odprowadzane poprzez system studni ch³onnych do
gruntu.

§ 21
1. Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne wskaŸniki parkingowe:
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z wiêcej jak jednym lokalem mieszkalnym – 1 m.p./1 mieszkanie, lecz nie mniej ni¿
1 m.p. /60 m2 powierzchni u¿ytkowej mieszkania,
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z jednym lokalem mieszkalnym – 2 m.p./1 dom lub segment,
3) dla us³ug i handlu oraz administracji – 30 stanowisk / 1000 m2 p.u. i 35 miejsc na 100 zatrudnionych, nie mniej jednak ni¿ 3 miejsca na jeden lokal,
4) dla terenów turystyki i rekreacji – 30 stanowisk /
100 u¿ytkowników jednoczeœnie na terenie,
5) dla us³ug motoryzacyjnych:
a) stacje paliw – 10 m.p./obiekt,
b) stacje obs³ugi, myjnie samochodowe itp. –
5 m.p./stanowisko robocze,
6) pozosta³ych us³ug – proporcjonalnie 3 m.p. / ka¿de 100 m 2 pow. u¿ytkowej, jednak nie mniej ni¿
2 m.p./obiekt,
7) dla zak³adów pracy – proporcjonalnie 25 m.p./100
zatrudnionych,
8) dla obiektów magazynowych, handlu hurtowego
– 6 m.p./1000 m2 powierzchni magazynowej.
2. W przypadku realizacji na dzia³ce zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej, miejsca parkingowe nale¿y
obliczyæ i zapewniæ oddzielnie dla ka¿dej z funkcji.
Rozdzia³ 4
Szczegó³owe zasady uzbrojenia terenu
Wodoci¹gi i zaopatrzenie w wodê.
§ 22
1. Ustala siê zaopatrzenie obszaru objêtego planem w
wodê (dla celów komunalnych i p. po¿.) z miejskiej
sieci wodoci¹gowej.
2. Plan ustala dostawê wody poprzez indywidualne
przy³¹cza na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci.
3. Ustala siê, ¿e dla zapewnienia pewnoœci dostawy
wody na ca³ym obszarze objêtym planem sieæ wodoci¹gowa projektowana bêdzie w uk³adzie zamkniêtym, pierœcieniowym.
4. Plan ustala stosowanie hydrantów naziemnych.
Kanalizacja.
§ 23
1. Ustala siê, ¿e œcieki z obszaru objêtego planem odprowadzane bêd¹ do oczyszczalni miejskiej po³o¿onej poza obszarem objêtym planem.
2. Ustala siê obowi¹zek pod³¹czenia nowej zabudowy
do miejskiego systemu kanalizacyjnego.
3. Ustala siê nakaz przebudowy uk³adu sieci kanalizacyjnej na obszarze objêtym planem przed przyst¹pieniem do realizacji zabudowy kubaturowej
koliduj¹cej z tymi przewodami
4. Ustala siê zakaz wprowadzania nieoczyszczonych
œcieków do wód powierzchniowych lub do gruntu
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oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kana³ów
œciekowych.
5. Zg³aszaj¹c obiekt do u¿ytkowania inwestor zobowi¹zany jest do dostarczenia umów na wywóz œmieci
lub odbiór œcieków z dzia³ki budowlanej, zawartych
z w³aœciwymi jednostkami eksploatacyjnymi.
6. Ustala siê odprowadzanie wód deszczowych:
1) z terenów mieszkaniowych powierzchniowo na teren w³asnej dzia³ki,
2) z dróg publicznych i terenów parkingów zbiorowych
sieci¹ kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych lub studni ch³onnych po podczyszczeniu.
7. Ustala siê nakaz odprowadzania nadmiaru wód deszczowych, przekraczaj¹cych swoj¹ iloœci¹ ch³onnoœæ
gruntu, do sieci kanalizacji deszczowej.
8. Ustala siê nakaz wyposa¿enia instalacji s³u¿¹cych
dla odprowadzania i zrzutów wód opadowych w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce.
9. Plan nakazuje kszta³towanie powierzchni dzia³ek w
sposób zabezpieczaj¹cy s¹siednie tereny i ulice
przed sp³ywem wód opadowych.
Elektroenergetyka.
§ 24
1. Zak³ada siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
wszystkich terenów zainwestowania w oparciu o istniej¹ce i projektowane stacje elektroenergetyczne
SN/nN.
2. Ustala siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ poprzez budowê sieci elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia od istniej¹cych systemów, w
uzgodnieniu i na warunkach w³aœciwego Zak³adu
Energetycznego; ustala siê stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym.
3. Plan ustala zasilanie projektowanych obiektów z sieci niskiego napiêcia prowadzonych wzd³u¿ ulic, wyprowadzonych z istniej¹cych i projektowanych stacji
transformatorowych.
4. Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji przy³¹czy
do projektowanej zabudowy, w rozumieniu ustawy
„Prawo energetyczne”, na terenach po³o¿onych w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.
5. Ustala siê, ¿e zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
poszczególnych terenów na obszarze objêtym planem odbywaæ siê bêdzie:
1) dla potrzeb istniej¹cego zainwestowania – z istniej¹cych, modernizowanych i rozbudowywanych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
2) dla potrzeb nowych inwestycji – w miarê mo¿liwoœci z istniej¹cych, modernizowanych i rozbudowywanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, oraz
z nowych stacji, realizowanych jako wnêtrzowe typu miejskiego
6. W razie stwierdzenia przez w³aœciw¹ jednostkê eksploatacyjn¹ koniecznoœci realizacji stacji transformatorowej dla nowej inwestycji, plan ustala obowi¹zek
realizacji takiej stacji w sposób i na warunkach uzgodnionych z w³aœciwa jednostk¹ eksploatacyjn¹.
7. Plan dopuszcza lokalizacjê stacji transformatorowych dla nowych inwestycji na ca³ym obszarze objêtym planem na nastêpuj¹cych warunkach:

1) projektowane s³upowe stacje transformatorowe
15/0,4 kV powinny byæ realizowane na dzia³kach
o wymiarach min. 2 x 3 m, z zapewnieniem dojazdu samochodem ciê¿arowym,
2) projektowane stacje transformatorowe wnêtrzowe powinny byæ realizowane zgodnie z wymogami prawa budowlanego z zapewnieniem dojazdu
samochodu s³u¿b eksploatacyjnych,
3) sytuowanie i realizacja stacji transformatorowych
nie wymaga zmiany planu.
8. Plan ustala przy³¹czanie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowê urz¹dzeñ elektroenergetycznych powsta³¹ w wyniku wyst¹pienia kolizji
planu zagospodarowania dzia³ki (w tym równie¿ wynikaj¹cego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniej¹cymi urz¹dzeniami elektroenergetycznymi w
uzgodnieniu i na warunkach okreœlonych przez w³aœciwego operatora systemu elektroenergetycznego
wed³ug zasad okreœlonych w przepisach prawa energetycznego.
9. Szczegó³owe plany zagospodarowania poszczególnych terenów powinny przewidywaæ rezerwacjê
miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przy³¹czy
oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej niezbêdnych dla zaopatrzenia lokowanych
na tych terenach budynków i budowli w energiê elektryczn¹, a tak¿e oœwietlenia terenu wokó³ obiektów.
Gazownictwo.
§ 25
1. Ustala siê docelowo zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej w gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o
miejsk¹ sieæ œredniego ciœnienia, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
2. Ustala siê dostawê gazu ze stacji redukcyjno–pomiarowej do poszczególnych terenów obszaru objêtego planem projektowanymi gazoci¹gami œredniego
ciœnienia.
3. Gazyfikacja jest mo¿liwa, o ile zawarte bêdzie porozumienie pomiêdzy dostawc¹ gazu i odbiorc¹ po
spe³nieniu kryteriów ekonomicznej op³acalnoœci dostaw gazu dla Przedsiêbiorstwa Gazowniczego.
4. Wokó³ gazoci¹gu obowi¹zuj¹ odleg³oœci podstawowe zgodne z warunkami wynikaj¹cymi z przepisów
szczególnych.
5. Linia ogrodzeñ winna przebiegaæ w odleg³oœci nie
mniejszej ni¿ 0,5 m od gazoci¹gu.
6. Szafki gazowe – otwierane na zewn¹trz od strony
ulicy – winny byæ lokalizowane w linii ogrodzeñ, w
pozosta³ych przypadkach w miejscu uzgodnionym z
zarz¹dzaj¹cym sieci¹ gazow¹.
7. Gazoci¹gi nale¿y lokalizowaæ w pasie drogowym poza jezdni¹.
Ciep³ownictwo
§ 26
1. Ustala siê, ¿e istniej¹ce i projektowane budynki bêd¹ zaopatrywane w ciep³o z sieci miejskiej, na zasadach uzgodnionych z zarz¹dca sieci.
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2. Plan dopuszcza zaopatrzenie w ciep³o w oparciu o
nieszkodliwe ekologicznie czynniki grzewcze: gaz
przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna lub inne odnawialne Ÿród³a energii ekologicznie
czyste. Warunki techniczne zasilania obszaru pozwalaj¹ do celów grzewczych stosowaæ bez ograniczeñ iloœciowych zarówno paliwo gazowe, p³ynne
(olej lekki) jak i energiê elektryczn¹.
Usuwanie nieczystoœci sta³ych i p³ynnych
§ 27
1. Ustala siê wywóz nieczystoœci sta³ych na wysypisko
miejskie.
2. Zak³ada siê selektywn¹ zbiórkê odpadów. W planach
zagospodarowania dzia³ek nale¿y wyznaczaæ miejsce do selektywnego sk³adowania odpadów w urz¹dzeniach przystosowanych do ich gromadzenia,
opró¿nianych okresowo, w miarê potrzeb do zak³adów utylizacji na podstawie stosownych umów.
3. Plan ustala odprowadzenie œcieków sanitarnych z
nowych obiektów do sieci kanalizacji miejskiej.
Rozdzia³ 5
Szczegó³owe ustalenia dla poszczególnych terenów –
karty terenów.
§ 28
Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie i sposób zagospodarowania, przedstawione w kartach terenów:
1. KARTA TERENU 1.UZ:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 1.UZ / 0,86 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) us³ugi zdrowia;
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) lokale zamieszkania zbiorowego wbudowane
w bry³ê obiektów o funkcji podstawowej,
b) us³ugi administracji,
c) parkingi dla samochodów osobowych,
d) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) Inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1) wolno stoj¹ce obiekty handlu,
(2) domy i zak³ady pogrzebowe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê,
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakaz lokalizacji us³ug, których uci¹¿liwoœæ wykracza poza granice dzia³ki budowlanej,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
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a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy – max. 12,0 m i jednoczeœnie 3 kondygnacje;
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.5,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 45%, zgodnie ze stanem istniej¹cym,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – brak ustaleñ,
e) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu.
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i
Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego.
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹.
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Mickiewicza, ulicy Kopernika lub ulicy Jana z
Kolna,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Mickiewicza, ulicy Kopernika lub ulicy Jana
z Kolna,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Mickiewicza lub ulicy Kopernika,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
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na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Mickiewicza, ulicy Kopernika lub ulicy Jana z Kolna,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich obiektów powinny byæ zlokalizowane na terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony,
zgodnie z przepisami § 21 – przy czym bilansowanie miejsc parkingowych musi dotyczyæ
ca³ych dzia³ek budowlanych.
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê;
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
2. KARTA TERENU 2.MW:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 2.MW / 0,26 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi podstawowe, nieuci¹¿liwe, w tym wbudowane w partery budynków mieszkalnych,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej.
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy – z wyj¹tkiem obiektów wskazanych
na rysunku planu jako „do usuniêcia”,
b) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê.
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”.
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu.
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
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a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy wielorodzinnej – max. 15,0 m i jednoczeœnie max. 5 kondygnacji,
b) minimalna wysokoœæ nowej zabudowy wielorodzinnej – min. 13,0 m i jednoczeœnie max. 4
kondygnacje,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.5,
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
e) ustala siê formê i geometriê dachu – w nawi¹zaniu do zabudowy istniej¹cej,
f) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka
I;
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) zachowuje siê istniej¹cy dzia³ na dzia³ki budowlane,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Jana z Kolna,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Koœciuszki lub ulicy Jana z Kolna,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Jana z Kolna,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Koœciuszki lub ulicy Jana z Kolna,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
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15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
3. KARTA TERENU 3.MM/MP:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 3.MM/MP /
0,58 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna ma³ogabarytowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej,
c) zabudowa pensjonatowa,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi podstawowe, nieuci¹¿liwe, wbudowane w
bry³y budynków mieszkalnych,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
c) obiekty gara¿owe i gospodarcze, pod warunkiem ich lokalizacji w tylnej „ostrej” granicy dzia³ek oraz pod warunkiem, ¿e ich œciana
zewnêtrzna przylegaj¹ca do tej granicy nie bêdzie d³u¿sza ni¿ 5 mb/obiekt oraz pod warunkiem ograniczenia liczby takich obiektów do 2 /
dzia³kê budowlan¹,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy – z wyj¹tkiem obiektów wskazanych
na rysunku planu jako „do usuniêcia”,
b) zakazuje siê realizacji nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych – z
wyj¹tkiem ustaleñ pkt3) ppkt c),
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzewa oznaczonego na rysunku planu jako „do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w par. 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej – max.
12,0 m i jednoczeœnie 3 kondygnacje,
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b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.4,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – w nawi¹zaniu do zabudowy istniej¹cej,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu,
f) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy w odleg³oœci 1,5 m od granic istniej¹cej drogi wewnêtrznej na dzia³ce nr 268,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni 700 m2,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Kopernika,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Koœciuszki lub ulicy Kopernika,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Kopernika,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Koœciuszki lub ulicy Kopernika,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
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4. KARTA TERENU 4.MP/UT:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 4.MP/UT /
0,38 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa pensjonatowa,
b) us³ugi turystyki,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi nieuci¹¿liwe uzupe³niaj¹ce funkcje podstawowe, wbudowane w bry³y budynków o funkcjach podstawowych,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) zgodnie z ustaleniami § 15 ca³y teren stanowi
obiekt (budynek i dzia³kê) wpisany do Rejestru
Zabytków województwa pomorskiego, dla którego wszelkie dzia³ania nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i
uzgadniaæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych
prace ziemne inwestycyjne w zakresie okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 70%,
10) Pozosta³ych parametrów i wskaŸników nie ustala
siê – obowi¹zuj¹ przepisy ustawy o ochronie zabytków i prawa budowlanego,
11) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 wskazuje siê obiekt
wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego – budynek pensjonatowo – sanatoryjny wraz z otoczeniem (dzia³k¹),

Poz. 546

b) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren stanowi jedna dzia³kê budowlan¹;
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Mickiewicza lub ulicy Kopernika,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Mickiewicza lub ulicy Kopernika,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Kopernika,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Mickiewicza lub ulicy Kopernika,
b) parkingi – wspó³czynnika miejsc parkingowych
nie okreœla siê, dopuszcza siê obs³ugê poprzez
wykorzystanie miejsc parkingowych istniej¹cych i projektowanych w liniach rozgraniczaj¹cych s¹siednich ulic,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê;
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
5. KARTA TERENU 5.MM/MP:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 5.MM/MP /
1.09 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna ma³ogabarytowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej,
c) zabudowa pensjonatowa,
d) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
e) us³ugi administracji,
f) us³ugi podstawowe, nieuci¹¿liwe, wbudowane w
bry³y budynków mieszkalnych,
g) us³ugi kultu religijnego realizowane jako rozbudowa i uzupe³nienie istniej¹cej funkcji,
h) obiekty gara¿owe i gospodarcze, pod warunkiem ich lokalizacji w tylnej „ostrej” granicy dzia-
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³ek oraz pod warunkiem, ¿e ich œciana zewnêtrzna przylegaj¹ca do tej granicy nie bêdzie d³u¿sza ni¿ 5 mb/obiekt oraz pod warunkiem
ograniczenia liczby takich obiektów do 2 / dzia³kê budowlan¹,
i) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
3) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
4) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy, przy czym dla obiektu wpisanego
do ewidencji Wojewódzkiego konserwatora zabytków obowi¹zuj¹ zapisy § 15,
b) zakazuje siê realizacji nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych – z
wyj¹tkiem ustaleñ pkt3) ppkt c),
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
5) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”,
6) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
7) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) dla obiektu wpisanego do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków ustala siê:
(1)nakaz zachowania historycznego wygl¹du
budynków, oraz prowadzenia dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie jego pierwotnej
formy,
(2)nakaz zachowania i przywrócenia zewnêtrznej formy budowli, w tym formy i proporcji bry³y, formy, nachylenia i rodzaju pokrycia po³aci
dachowych, rozmieszczenia, proporcji i podzia³ów otworów okiennych i drzwiowych,
specyfiki detalu architektonicznego,
(3)zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów,
w tym realizacji lukarn i balkonów od strony
frontowej w po³aciach dachowych,
(4)dopuszczenie realizacji okien po³aciowych,
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(5)nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i detalu architektonicznego,
(6)nakaz zachowania istniej¹cego poziomu posadzki i wysokoœci kondygnacji,
(7)w razie rozbudowy rozbudowywana czêœæ
budynku winna byæ zlokalizowana na ty³ach
budynku istniej¹cego,
(8)rozbudowywana czêœæ powinna nawi¹zywaæ
do czêœci istniej¹cej wysokoœci¹ kalenicy i
górnej krawêdzi elewacji; nale¿y stosowaæ
ten sam k¹t nachylenia dachów,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy – max. 12,0 m i 2 kondygnacje,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 0.8;
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
e) ustala siê formê i geometriê dachu – w nawi¹zaniu do zabudowy istniej¹cej,
f) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu,
9) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
10) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni 700 m2,
11) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Mickiewicza, Koœciuszki lub ulicy Leœnej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Mickiewicza, Koœciuszki lub ulicy Leœnej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Kopernika,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
12) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Mickiewicza, Koœciuszki lub ulicy Leœnej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bê-
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dzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
13) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
14) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
6. KARTA TERENU 6.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 6.MM/U /
0,71 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna ma³ogabarytowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, administracji i kultury,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 150 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy, w tym zabudowy wielorodzinnej, z prawem
do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz rozbudowy, z
uwzglêdnieniem zapisów par. 15 dotycz¹cych
zasad zagospodarowania terenu w granicach
zespo³u urbanistycznego wpisanego do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków
oraz zasad ochrony obiektów wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków,
b) w pasie o szerokoœci 10,0 metra od linii rozgraniczaj¹cej ulicy Kosynierów zakazuje siê realizacji obiektów o samodzielnej funkcji
mieszkaniowej – nakazuje siê realizacjê ci¹gu
us³ugowego zlokalizowanego co najmniej w kondygnacji parterowej,
c) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych w przypadku realizacji zwartych pierzei zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5c);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³ cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w § 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych oraz archeologiczno –
architektonicznych badañ ratowniczych wyprze-
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dzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym na
jego wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) dla obiektów wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków ustala siê:
(1)nakaz zachowania historycznego wygl¹du
budynków, oraz prowadzenia dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie jego pierwotnej
formy,
(2)nakaz zachowania i przywrócenia zewnêtrznej formy budowli, w tym formy i proporcji bry³y, formy, nachylenia i rodzaju pokrycia po³aci
dachowych, rozmieszczenia, proporcji i podzia³ów otworów okiennych i drzwiowych,
specyfiki detalu architektonicznego,
(3)zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów,
w tym realizacji dachów mansardowych,
(4)dopuszczenie realizacji okien po³aciowych,
(5)nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i detalu architektonicznego,
(6)nakaz zachowania istniej¹cego poziomu posadzki i wysokoœci kondygnacji,
(7)w razie rozbudowy rozbudowywana czêœæ
budynku winna byæ zlokalizowana na ty³ach
budynku istniej¹cego,
(8)rozbudowywana czêœæ powinna nawi¹zywaæ
do czêœci istniej¹cej wysokoœci¹ kalenicy i
górnej krawêdzi elewacji; nale¿y stosowaæ
ten sam k¹t nachylenia dachów,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy:
(1)max. 11,0 m i jednoczeœnie max. 2 kondygnacje dla budynków w pierzei ulicy Kosynierów oraz ci¹gu pieszego 24.KPp (w pasie
o szerokoœci min. 10,0 metra od linii rozgraniczaj¹cej tych dróg),
(2)max. 12,0 m i jednoczeœnie max 3 kondygnacje dla pozosta³ych budynków, przy czym dla
obiektu wpisanego do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków obowi¹zuj¹ zapisy § 15,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 0.8,
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%, z wyj¹tkiem dzia³ek
ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
e) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste o kacie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 30–400,
f) ustala siê kierunek orientacji kalenic budynków
o funkcji mieszkalnej– równolegle do ulic Kosynierów i Sprzymierzeñców,
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g) dopuszcza siê stosowanie naczó³ków w szczytach budynków,
h) dopuszcza siê stosowanie lukarn, wykuszy oraz
balkonów i logii,
i) ustala siê rodzaj pokrycia dachu: nale¿y zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu w zbli¿onym do siebie odcieniu
jednego koloru; dopuszcza siê stosowanie dachówek ceramicznych,
j) ustala siê proporcje i formê stolarki okiennej –
zaleca siê stosowanie stolarki o uk³adzie pionowym i proporcjach 1:1,5 oraz 1:2; podzia³ pól
okiennych – zaleca siê podzia³ pola w 1 otworze
okiennym na 4 lub 6 pól.
k) dopuszcza siê stosowanie okien po³aciowych,
l) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
10) wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów
odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 czêœæ terenu po³o¿ona
jest w granicach uk³adu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków,
b) zgodnie z zapisami § 15 na terenie znajduj¹ siê
obiekty wpisane do ewidencji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków – budynki, oznaczone
na rysunku planu,
c) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie bezwzglêdnej ochrony archeologiczno –
konserwatorskiej „W”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
f) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)600 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej kilku – i jednorodzinnej,
(2)300 m 2 w przypadku realizacji us³ug wolno
stoj¹cych;
(3)600 m2 w przypadku realizacji na jednej dzia³ce budynku mieszkalnego i wolno stoj¹cego
budynku us³ugowego,
b) w granicach uk³adu urbanistycznego wpisanego do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków wszelkie decyzje podzia³owe wymagaj¹
uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Kosynierów, ulicy Sprzymierzeñców lub ulicy
Kiliñskiego,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Kosynierów, ulicy Sprzymierzeñców lub ulicy Kiliñskiego,
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c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Kosynierów, ulicy Sprzymierzeñców lub ulicy
Kiliñskiego,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Kosynierów, ulicy Sprzymierzeñców lub ulicy Kiliñskiego,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
7. KARTA TERENU 7.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 7.MM/U /
0,75 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna ma³ogabarytowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej, bliŸniaczej lub szeregowej
c) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, administracji i kultury,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy, w tym zabudowy wielorodzinnej, z prawem
do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz rozbudowy, z
uwzglêdnieniem zapisów par. 15 dotycz¹cych
zasad zagospodarowania terenu w granicach
zespo³u urbanistycznego wpisanego do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków
oraz zasad ochrony obiektów wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków,
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b) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych w przypadku realizacji zwartych pierzei zabudowy,
c) w pasie o szerokoœci 10,0 metra od linii rozgraniczaj¹cej ulicy Kosynierów zakazuje siê realizacji
obiektów o samodzielnej funkcji mieszkaniowej
– nakazuje siê realizacjê ci¹gu us³ugowego zlokalizowanego co najmniej w kondygnacji parterowej,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) dla obiektów wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków ustala siê:
(1)nakaz zachowania historycznego wygl¹du
budynków, oraz prowadzenia dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie jego pierwotnej
formy,
(2)nakaz zachowania i przywrócenia zewnêtrznej formy budowli, w tym formy i proporcji bry³y, formy, nachylenia i rodzaju pokrycia po³aci
dachowych, rozmieszczenia, proporcji i podzia³ów otworów okiennych i drzwiowych,
specyfiki detalu architektonicznego,
(3)zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów,
w tym realizacji dachów mansardowych,
(4)dopuszczenie realizacji okien po³aciowych,
(5)nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i detalu architektonicznego,
(6)nakaz zachowania istniej¹cego poziomu posadzki i wysokoœci kondygnacji,
(7)w razie rozbudowy rozbudowywana czêœæ
budynku winna byæ zlokalizowana na ty³ach
budynku istniej¹cego,
(8)rozbudowywana czêœæ powinna nawi¹zywaæ
do czêœci istniej¹cej wysokoœci¹ kalenicy i
górnej krawêdzi elewacji; nale¿y stosowaæ
ten sam k¹t nachylenia dachów,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy – max. 12,0 m i 2 kondygnacje,

Poz. 546

c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 0.8,
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%, z wyj¹tkiem dzia³ek
ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
e) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste o kacie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 30–400,
f) ustala siê kierunek orientacji kalenic budynków
o funkcji mieszkalnej– równolegle do ulic Marynarki Polskiej, Sprzymierzeñców i Wyszyñskiego,
g) dopuszcza siê stosowanie naczó³ków w szczytach budynków,
h) dopuszcza siê stosowanie lukarn, wykuszy oraz
balkonów i logii,
i) ustala siê rodzaj pokrycia dachu: nale¿y zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu w zbli¿onym do siebie odcieniu
jednego koloru; dopuszcza siê stosowanie dachówek ceramicznych.
j) ustala siê proporcje i formê stolarki okiennej –
zaleca siê stosowanie stolarki o uk³adzie pionowym i proporcjach 1:1,5 oraz 1:2; podzia³ pól
okiennych – zaleca siê podzia³ pola w 1 otworze
okiennym na 4 lub 6 pól.
k) dopuszcza siê stosowanie okien po³aciowych,
l) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
b) zgodnie z zapisami § 15 czêœæ terenu po³o¿ona
jest w granicach uk³adu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków,
c) zgodnie z zapisami § 15 na terenie znajduj¹ siê
obiekty wpisane do ewidencji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków – budynki, oznaczone
na rysunku planu,
c) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie bezwzglêdnej ochrony archeologiczno –
konserwatorskiej „W”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
f) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)600 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej kilku– i jednorodzinnej wolno
stoj¹cej,
(2)400 m2 w przypadku realizacji zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej,
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(3)600 m 2 w przypadku realizacji us³ug wolno
stoj¹cych;
(5)600 m2 w przypadku realizacji na jednej dzia³ce budynku mieszkalnego i wolno stoj¹cego
budynku us³ugowego;
b) w granicach uk³adu urbanistycznego wpisanego do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków wszelkie decyzje podzia³owe wymagaj¹
uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Marynarki Polskiej, ulicy Sprzymierzeñców lub
ulicy Wyszyñskiego,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Marynarki Polskiej, ulicy Sprzymierzeñców
lub ulicy Wyszyñskiego,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Marynarki Polskiej, ulicy Sprzymierzeñców lub
ulicy Wyszyñskiego,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Marynarki Polskiej, ulicy Sprzymierzeñców lub ulicy Wyszyñskiego,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê;
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
8. KARTA TERENU 8.MW/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 8.MW/U /
1,15 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna ma³ogabarytowa,
b) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, administracji i kultury,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 100 m2,
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b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy, przy czym dla obiektu wpisanego
do ewidencji Wojewódzkiego konserwatora zabytków obowi¹zuj¹ zapisy § 15,
b) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych w przypadku realizacji zwartych pierzei zabudowy,
c) dopuszcza siê zachowanie i modernizacje istniej¹cych i realizacje nowych kiosków handlowych
w rejonie oznaczonym na rysunku planu,
d) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) dla obiektów wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków ustala siê:
(1)nakaz zachowania historycznego wygl¹du
budynków, oraz prowadzenia dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie jego pierwotnej
formy,
(2)nakaz zachowania i przywrócenia zewnêtrznej formy budowli, w tym formy i proporcji bry³y, formy, nachylenia i rodzaju pokrycia po³aci
dachowych, rozmieszczenia, proporcji i podzia³ów otworów okiennych i drzwiowych,
specyfiki detalu architektonicznego,
(3)zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów,
w tym zakaz realizacji dachów mansardowych i zakaz realizacji realizacji lukarn i balkonów od strony frontowej w po³aciach
dachowych,
(4)dopuszczenie realizacji okien po³aciowych,
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(5)nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i detalu architektonicznego,
(6)nakaz zachowania istniej¹cego poziomu posadzki i wysokoœci kondygnacji,
(7)w razie rozbudowy budynku rozbudowywana
czêœæ budynku winna byæ zlokalizowana na
ty³ach budynku istniej¹cego,
(8)rozbudowywana czêœæ powinna nawi¹zywaæ
do czêœci istniej¹cej wysokoœci¹ kalenicy i
górnej krawêdzi elewacji; nale¿y stosowaæ
ten sam k¹t nachylenia dachów,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy:
(1)dla zabudowy wielorodzinnej – max. 15,0 m
i jednoczeœnie max. 4 kondygnacje,
(2)dla zabudowy kilkurodzinnej ma³ogabarytowej i jednorodzinnej – max 12,0 m i jednoczeœnie max 3 kondygnacje, przy czym dla
obiektu wpisanego do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków obowi¹zuj¹ zapisy § 15,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 2.0,
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%, z wyj¹tkiem dzia³ek
ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
e) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
f) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 na terenie znajduj¹ siê
obiekty wpisany do ewidencji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, oznaczone na rysunku planu,
c) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
f) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)1.000 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
(2)600 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej kilkurodzinnej,
(3)600 m 2 w przypadku realizacji us³ug wolno
stoj¹cych;
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12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego, ulicy Sprzymierzeñców lub ulicy Wyszyñskiego,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego, ulicy Sprzymierzeñców lub ulicy Wyszyñskiego,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego, ulicy Sprzymierzeñców lub ulicy Wyszyñskiego,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego, ulicy Sprzymierzeñców lub ulicy Wyszyñskiego,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê;
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
9. KARTA TERENU 9.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 9.MM/U /
0,89 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
b) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu turystyki, oœwiaty, administracji i kultury,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) zabudowa pensjonatowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej i bliŸniaczej,
c) us³ugi handlu i gastronomii wbudowane w bry³y budynków o funkcjach podstawowych, z mo¿liwoœci¹ wysuniêcia linia zabudowy tych
parterowych, us³ugowych czêœci budynków do
linii oznaczonej na rysunku planu jako „linia zabudowy parterów us³ugowych”,
d) obiekty gara¿owe i gospodarcze, pod warunkiem ich lokalizacji w tylnej „ostrej” granicy dzia³ek oraz pod warunkiem, ¿e ich œciana
zewnêtrzna przylegaj¹ca do tej granicy nie bêdzie d³u¿sza ni¿ 5 mb/obiekt oraz pod warunkiem ograniczenia liczby takich obiektów do 2 /
dzia³kê budowlan¹,
e) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
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4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 150 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy, przy czym dla obiektów wpisanych
do ewidencji Wojewódzkiego konserwatora zabytków obowi¹zuj¹ zapisy par. 15,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, z
wyj¹tkiem segmentów w zabudowie bliŸniaczej
oraz z wyj¹tkiem ustaleñ pkt 3) pakt d),
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) dla obiektów wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków ustala siê:
(1)nakaz zachowania historycznego wygl¹du
budynków, oraz prowadzenia dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie jego pierwotnej
formy,
(2)nakaz zachowania i przywrócenia zewnêtrznej formy budowli, w tym formy i proporcji bry³y, formy, nachylenia i rodzaju pokrycia po³aci
dachowych, rozmieszczenia, proporcji i podzia³ów otworów okiennych i drzwiowych,
specyfiki detalu architektonicznego,
(3)zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów,
w tym realizacji balkonów od strony frontowej w po³aciach dachowych,
(4)dopuszczenie realizacji okien po³aciowych,
(5)nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i detalu architektonicznego,
(6)nakaz zachowania istniej¹cego poziomu posadzki i wysokoœci kondygnacji,

Poz. 546

(7)w razie rozbudowy rozbudowywana czêœæ
budynku winna byæ zlokalizowana na ty³ach
budynku istniej¹cego,
(8)rozbudowywana czêœæ powinna nawi¹zywaæ
do czêœci istniej¹cej wysokoœci¹ kalenicy i
górnej krawêdzi elewacji; nale¿y stosowaæ
ten sam k¹t nachylenia dachów,
(9)dopuszcza siê rozbudowê w kondygnacji parterowej od strony frontowej budynków na
dzia³kach nr 222/4 i 222/5 pod warunkiem,
¿e czêœæ dobudowana bêdzie wspó³gra³a z
bry³¹ podstawow¹ poprzez zastosowanie takich samych materia³ów ok³adzinowych, podzia³ów okiennych, kolorystyki, detalu
architektonicznego,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy:
(1)dla parterowych, us³ugowych czêœci budynków – 6,0 m. i jednoczeœnie 1 kondygnacja;
(2)dla pozosta³ej zabudowy – max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje (dopuszcza
siê nadbudowê obiektów istniej¹cych),
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 0.8,
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%, z wyj¹tkiem dzia³ek
ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
e) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
f) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
g) ustala siê linie zabudowy dla parterów us³ugowych – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 na terenie znajduj¹ siê
obiekty wpisane do ewidencji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków – wille eklektyczne i
domy mieszkalne, oznaczone na rysunku planu,
b) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)600 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej kilkurodzinnej,
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(2)600 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej,
(3)450 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej bliŸniaczej,
(4)600 m 2 w przypadku realizacji us³ug wolno
stoj¹cych;
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego, ulicy Pi³sudskiego lub ulicy Wyszyñskiego,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego, ulicy Pi³sudskiego lub ulicy Wyszyñskiego,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego, ulicy Pi³sudskiego lub ulicy Wyszyñskiego,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego lub ulicy Pi³sudskiego,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê;
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
10. KARTA TERENU 10.U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 10.U / 0,52 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu administracji i kultury,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi z zakresu oœwiaty i nauki,
c) us³ugi handlu i gastronomii wbudowane w bry³y budynków o funkcjach podstawowych,
d) parkingi dla samochodów osobowych,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej;
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 50 m2,
b) nowe obiekty us³ug handlu i gastronomii w obrêbie strefy sanitarnej 50 m od cmentarza,
c) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gara¿owe,
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5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew oznaczonych
na rysunku planu jako „do zachowania”,
c) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) zgodnie z ustaleniami § 15 ca³y teren stanowi
obiekt (budynek i dzia³kê) wpisany do Rejestru
Zabytków województwa pomorskiego, dla którego wszelkie dzia³ania nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i
uzgadniaæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych
prace ziemne inwestycyjne w zakresie okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 13, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy dopuszczonej w pó³nocnej czêœci dzia³ki
– max. 6,0 m i 1 kondygnacja,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.5,
c) ustala siê formê i geometriê dachu dla nowej
zabudowy – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w przedziale 30–40 0, z
wykluczeniem dachów mansardowych,
a) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
11) Pozosta³ych parametrów i wskaŸników nie ustala
siê – obowi¹zuj¹ przepisy ustawy o ochronie zabytków i prawa budowlanego,
12) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 na terenie znajduje siê
obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego – budynek dawnej szko³y wraz
z otoczeniem (dzia³k¹), oznaczony na rysunku
planu,
c) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
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e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
f) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego, ulicy Pi³sudskiego lub ulicy Wyszyñskiego,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego, ulicy Pi³sudskiego lub ulicy Wyszyñskiego,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
S³owiañskiej, ulicy Kiliñskiego, ulicy Pi³sudskiego lub ulicy Wyszyñskiego,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy S³owiañskiej, ulicy Pi³sudskiego lub ulicy Wyszyñskiego,
b) parkingi – wspó³czynnika miejsc parkingowych
nie okreœla siê, dopuszcza siê obs³ugê poprzez
wykorzystanie miejsc parkingowych istniej¹cych i projektowanych w liniach rozgraniczaj¹cych s¹siednich ulic,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê;
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
11. KARTA TERENU 11.ZP/KP:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 11.ZP/KP / 0,81
ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) teren zieleni urz¹dzonej, zieleni miejskiej, skwery, zieleñ parkowa,
b) plac miejski,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) place zabaw dla dzieci,
b) us³ugi podstawowe w formie kiosków handlowych,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) ustala siê zasadê kszta³towania osi kompozycyjnych oznaczonych na rysunku planu poprzez
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nasadzenie zieleni wysokiej podkreœlaj¹ce ich
przebieg,
b) ustala siê koniecznoœæ nasadzenia szpaleru
drzew rozdzielaj¹cego teren na dwie czêœci –
zgodnie z rysunkiem planu,
c) ponadto obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11,
12 i 13,
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16,
b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) nakazuje siê ukszta³towanie i zagospodarowanie terenu jako reprezentacyjnego placu miejskiego,
b) dopuszcza siê u¿ytkowanie terenu jako miejsca organizacji imprez masowych,
c) zakazuje siê realizacji wolno stoj¹cych reklam
na ca³ym terenie,
d) ponadto obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11,
12 i 13,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê rejon lokalizacji kiosków – zgodnie z
rysunkiem planu,
b) ustala siê mo¿liwoœæ lokalizowania na terenie
obiektów ma³ej architektury w formie np. rzeŸb,
pomników, fontann,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
d) innych wspó³czynników nie ustala siê,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2,
b) zgodnie z zapisami § 16 teren po³o¿ony jest w
strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z zapisami par. 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹;
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12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê,
b) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê,
c) odprowadzanie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej w ulicy Pi³sudskiego,
d) ogrzewanie – nie ustala siê,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala siê,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Pi³sudskiego lub Placu Wolnoœci od pó³nocy i od
wschodu.
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê.
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
12. KARTA TERENU 12.U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 12.U / 0,25 ha.
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu handlu i gastronomii oraz us³ug podstawowych.
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi z zakresu turystyki oraz lokale mieszkaniowe, realizowane w kondygnacjach powy¿ej
parterowej,
b) parkingi podziemne, o jednej kondygnacji podziemnej,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej.
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe.
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) nale¿y zast¹piæ istniej¹c¹ zabudowê nowymi
obiektami, których parametry okreœlono w pkt 9),
b) dopuszcza siê ³¹czenie nowoprojektowanych
obiektów wolno stoj¹cych przewi¹zkami (³¹cznikami) parterowymi,
c) obowi¹zuj¹ tak¿e zasady zapisane w § 11, 12 i
13.
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16.
7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu.
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8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê.
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê wysokoœæ nowej zabudowy – od 11,0 m
do 12,0 m i jednoczeœnie 3 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.8,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–450,
e) kierunku orientacji kalenic budynków – równolegle do ulicy Pi³sudskiego lub do przed³u¿enia
ulicy Jana z Kolna,
f) dopuszcza siê stosowanie naczó³ków w szczytach budynków,
g) dopuszcza siê stosowanie lukarn, wykuszy oraz
balkonów i logii,
h) ustala siê rodzaj pokrycia dachu: nale¿y zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu w tym samym kolorze; nakazuje siê
stosowanie dachówki ceramicznej,
i) ustala siê proporcje i formê stolarki okiennej –
zaleca siê stosowanie stolarki o uk³adzie pionowym i proporcjach 1:1,5 oraz 1:2; podzia³ pól
okiennych – zaleca siê podzia³ pola w 1 otworze
okiennym na 4 lub 6 pól.
j) dopuszcza siê stosowanie okien po³aciowych.
10) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.
11) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka
I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego.
12) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê minimalna powierzchniê dzia³ki budowlanej wynosz¹c¹ 900 m 2.
13) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Plac Wolnoœci,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Plac Wolnoœci,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Plac Wolnoœci,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

— 1608 —

d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji.
14) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Plac
Wolnoœci,
b) parkingi dla nowo realizowanych obiektów równie¿ mog¹ byæ zrealizowane w liniach rozgraniczaj¹cych ulic s¹siaduj¹cych.
15) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê.
16) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
13. KARTA TERENU 13.U/KS:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 13.U/KS /
0,09 ha.
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu administracji, handlu i gastronomii oraz us³ug podstawowych,
b) parking dla samochodów osobowych, realizowane zamiennie z przeznaczeniem, o którym
mowa w ppkt a).
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) zabudowa us³ugowa z zakresu turystyki oraz
zabudowa mieszkaniowa pod warunkiem zlokalizowania tych funkcji w kondygnacjach powy¿ej parterowej,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej.
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci
(1)wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i gara¿owe.
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) nie sankcjonuje siê istniej¹cej zabudowy (zakaz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy) ustalaj¹c jej docelowe zast¹pienie nowymi obiektami
zgodnymi z zapisami niniejszego ustêpu,
b) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê.
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16.
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu.
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8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê.
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 12,0 m i jednoczeœnie 3 kondygnacje,
b) ustala siê minimaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– 11,0 m i jednoczeœnie 2 kondygnacje,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.8,
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
e) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
f) kierunku orientacji kalenic budynków – prostopadle do ulicy Pi³sudskiego,
g) dopuszcza siê stosowanie naczó³ków w szczytach budynków,
h) dopuszcza siê stosowanie lukarn, wykuszy oraz
balkonów i logii,
i) ustala siê rodzaj pokrycia dachu: nale¿y zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu w zbli¿onym do siebie odcieniu
jednego koloru; dopuszcza siê stosowanie dachówek ceramicznych,
j) ustala siê proporcje i formê stolarki okiennej –
zaleca siê stosowanie stolarki o uk³adzie pionowym i proporcjach 1:1,5 oraz 1:2; podzia³ pól
okiennych – zaleca siê podzia³ pola w 1 otworze
okiennym na 4 lub 6 pól.
10) Dopuszcza siê stosowanie okien po³aciowych.
11) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.
12) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka
I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego.
13) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedn¹ dzia³kê
budowlan¹.
14) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê,
b) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê,
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c) odprowadzanie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej w ulicy Plac Wolnoœci,
d) ogrzewanie – nie ustala siê,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala
siê.
15) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od Placu Wolnoœci.
16) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê.
17) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
14. KARTA TERENU 14.U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 14.U / 0,60 ha.
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu administracji i kultury oraz innych us³ug publicznych i us³ug podstawowych.
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty obs³ugi technicznej miasta,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 50 m²,
b) nowe obiekty us³ug handlu i gastronomii w obrêbie strefy sanitarnej 50 m od cmentarza,
c) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, z
wyj¹tkiem segmentów w zabudowie bliŸniaczej,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
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9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.5,
e) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
f) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
g) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
600 m² w przypadku realizacji us³ug wolno stoj¹cych,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Plac Wolnoœci b¹dŸ projektowanego przebicia
ulicy 9 Marca,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Plac Wolnoœci b¹dŸ projektowanego przebicia ulicy 9 Marca,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Plac Wolnoœci b¹dŸ projektowanego przebicia
ulicy 9 Marca,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Plac
Wolnoœci b¹dŸ projektowanego przebicia ulicy
9 Marca,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bê-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

— 1610 —

dzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
15. KARTA TERENU 15.MW/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 15.MW/U /
0,15 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi handlu i gastronomii wbudowane w bry³y budynków o funkcjach podstawowych,
b) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu turystyki, oœwiaty, administracji i kultury,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 50 m²,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 17,0 m i 5 kondygnacji,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 2,5,
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c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu:
(1)dla zabudowy istniej¹cej – dachy p³askie,
(2)w przypadku wymiany istniej¹cej zabudowy
na now¹ kubaturê – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w przedziale 35 – 450, z wykluczeniem dachów mansardowych,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami par. 16 teren po³o¿ony
jest w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlana;
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Plac Wolnoœci,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Koœciuszki lub ulicy Plac Wolnoœci,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Plac Wolnoœci,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Koœciuszki lub ulicy Plac Wolnoœci,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê;
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
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16. KARTA TERENU 16.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 16.MM/U /
0,34 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej,
c) zabudowa us³ugowa z zakresu administracji i
turystyki,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi handlu i gastronomii wbudowane w bry³y budynków o funkcjach podstawowych,
b) obiekty gara¿owe i gospodarcze, pod warunkiem ich lokalizacji „ostrej” granicy dzia³ek w linii rozgraniczaj¹cej z terenem 17.MM/MP oraz
pod warunkiem, ¿e ich œciana zewnêtrzna przylegaj¹ca do tej granicy nie bêdzie d³u¿sza ni¿
5 mb/obiekt oraz pod warunkiem ograniczenia
liczby takich obiektów do 2 / dzia³kê budowlan¹,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 50 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, z
wyj¹tkiem segmentów w zabudowie bliŸniaczej
oraz z wyj¹tkiem ustaleñ pkt 3) ppkt b),
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w par. 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
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a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej – max. 12,0 m
i jednoczeœnie 2 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ gara¿y – 4 m,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 0,8,
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 15 teren po³o¿ony jest
w strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno –
konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni 450 m2²
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Plac Wolnoœci,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Koœciuszki lub ulicy Plac Wolnoœci,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Plac Wolnoœci,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Koœciuszki lub ulicy Plac Wolnoœci,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych.
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
17. KARTA TERENU 17.MM/MP:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 17.MM/MP /
0,48 ha;
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2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna ma³ogabarytowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej,
c) zabudowa pensjonatowa,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi podstawowe, nieuci¹¿liwe, wbudowane w
bry³y budynków mieszkalnych,
b) obiekty gara¿owe i gospodarcze, pod warunkiem ich lokalizacji „ostrej” granicy dzia³ek w linii rozgraniczaj¹cej z terenem 16.MM/U oraz
pod warunkiem, ¿e ich œciana zewnêtrzna przylegaj¹ca do tej granicy nie bêdzie d³u¿sza ni¿
5 mb/obiekt oraz pod warunkiem ograniczenia
liczby takich obiektów do 2/dzia³kê budowlan¹,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
(1)inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy, przy czym dla obiektów wpisanych
do ewidencji Wojewódzkiego konserwatora zabytków obowi¹zuj¹ zapisy par. 15,
b) dopuszcza siê realizacjê zabudowy o funkcji
podstawowej w „ostrej” granicy dzia³ek (w linii
rozgraniczaj¹cej z terenem 16.MM/U) pod warunkiem ograniczenia ich wysokoœci do max.
10,5 m i jednoczeœnie max. II kondygnacji,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew oznaczonych
na rysunku planu jako „do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) dla obiektów wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków ustala siê:
(1)nakaz zachowania historycznego wygl¹du
budynków, oraz prowadzenia dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie jego pierwotnej
formy,
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(2)nakaz zachowania i przywrócenia zewnêtrznej formy budowli, w tym formy i proporcji bry³y, formy, nachylenia i rodzaju pokrycia po³aci
dachowych, rozmieszczenia, proporcji i podzia³ów otworów okiennych i drzwiowych,
specyfiki detalu architektonicznego,
(3)zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów,
w tym realizacji balkonów od strony frontowej w po³aciach dachowych,
(4)dopuszczenie realizacji lukarn i okien po³aciowych,
(5)nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i detalu architektonicznego,
(6)nakaz zachowania istniej¹cego poziomu posadzki i wysokoœci kondygnacji,
(7)w razie rozbudowy rozbudowywana czêœæ
budynku winna byæ zlokalizowana na ty³ach
budynku istniej¹cego,
(8)rozbudowywana czêœæ powinna nawi¹zywaæ
do czêœci istniej¹cej wysokoœci¹ kalenicy i
górnej krawêdzi elewacji; nale¿y stosowaæ
ten sam k¹t nachylenia dachów,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy, o której mowa w pkt 2):
(1)dla budynków o funkcji podstawowej – max.
12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje
(dopuszcza siê nadbudowê obiektów istniej¹cych poddaszem z dachem dwuspadowym
lub wielospadowym),
(2)dla gara¿y – 4,0 m,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1,1,
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
e) ustala siê formê i geometriê dachu dla nowej
zabudowy:
(1)dla pozosta³ej zabudowy mieszkaniowej lub
us³ugowych – dachy spadziste o spadku po³aci dachowych w przedziale 30 –45 stopni, z
wykluczeniem dachów mansardowych,
(2)dla obiektów gospodarczych i gara¿owych –
dachy p³askie lub dachy spadziste o spadku
po³aci dachowych do 20 stopni,
f) kierunku orientacji kalenic budynków – równolegle do ulicy Kopernika,
g) dopuszcza siê stosowanie naczó³ków w szczytach budynków,
h) dopuszcza siê stosowanie lukarn, wykuszy oraz
balkonów i logii,
i) ustala siê rodzaj pokrycia dachu: nale¿y zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu w zbli¿onym do siebie odcieniu
jednego koloru; dopuszcza siê stosowanie dachówek ceramicznych.
j) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
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a) zgodnie z zapisami § 15 na terenie znajduj¹ siê
obiekty wpisane do ewidencji wojewódzkiego
konserwatora zabytków,
b) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
700 m2,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Kopernika,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Koœciuszki lub ulicy Kopernika,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Koœciuszki lub ulicy Kopernika,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Koœciuszki lub ulicy Kopernika,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
18. KARTA TERENU 18.MW/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 18.MW/U /
1,02 ha
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi handlu i gastronomii wbudowane w bry³y budynków o funkcjach podstawowych,
b) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu turystyki, administracji i kultury,
c) wolno stoj¹ce boksy gara¿owe realizowane w
kompleksach po min. 10 boksów,
d) kioski handlowe,
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e) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 50 m2,
(1)inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy, w tym wolno stoj¹cych obiektów us³ugowych, z prawem do dzia³añ remontowych,
nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany
oraz rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew oznaczonych
na rysunku planu jako „do zachowania”,
c) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy
mieszkaniowej – max. 17,0 m i jednoczeœnie
max. 5 kondygnacji,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ docelow¹ istniej¹cej wolno stoj¹cej zabudowy us³ugowej –
max. 12,0 m. i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje,
c) ustala siê maksymalna wysokoœæ gara¿y –
4,0 m,
d) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 2,5,
e) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%, z wyj¹tkiem:
(1)dzia³ek ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
(2)dzia³ek wydzielanych pod poszczególne boksy gara¿owe,
f) ustala siê formê i geometriê dachu:
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(1)dla zabudowy wielorodzinnej – dachy p³askie w nawi¹zaniu do zabudowy istniej¹cej,
(2)dla zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej –
dachy spadziste o spadku po³aci dachowych
w przedziale 25 –45 stopni,
g) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)700 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej,
(2)300 m 2 w przypadku realizacji wolno stoj¹cej zabudowy us³ugowej,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Kopernika, ulicy 9 Marca lub ulicy Plac Wolnoœci,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Kopernika, ulicy 9 Marca lub ulicy Plac Wolnoœci,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Kopernika, ulicy 9 Marca lub ulicy Plac Wolnoœci,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Kopernika, ulicy 9 Marca lub ulicy Plac Wolnoœci,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
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15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
19. KARTA TERENU 19.ZP:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 19.ZP /
0,08 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) teren zieleni urz¹dzonej, zieleni miejskiej, skwery, zieleñ parkowa,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) place zabaw dla dzieci,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w ust. 2) i 3);
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16,
b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80%,
b) innych wspó³czynników nie ustala siê,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2,
b) zgodnie z zapisami § 16 teren po³o¿ony jest w
strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z zapisami par. 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka
I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹;
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê,
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b) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê,
c) odprowadzanie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu,
d) ogrzewanie – nie ustala siê,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala
siê;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) nie ustala siê,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
20. KARTA TERENU 20.U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 20.U / 0,47 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu
us³ug handlu, gastronomii i innych us³ug podstawowych,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi z zakresu administracji,
b) funkcje hotelowe i lokale mieszkalne zlokalizowane w kondygnacjach powy¿ej parterowej,
c) kioski handlowe,
d) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 1.500 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, z
wyj¹tkiem segmentów w zabudowie bliŸniaczej,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”,
c) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w §
16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
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8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy:
(1)dla zabudowy, o której mowa w pkt. 2) oraz 3)
ppkt a) i b) – max. 12,0 m i 3 kondygnacje,
(2)dla kiosków – max. 4,0 metra i max. 1 kondygnacja,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.0,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – nie ustala
siê,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
f) ustala siê rejony lokalizacji kiosków – zgodnie z
rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
1.000 m2;
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Plac Wolnoœci b¹dŸ projektowanego przebicia
ulicy 9 Marca,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Plac Wolnoœci b¹dŸ projektowanego przebicia ulicy 9 Marca,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Plac Wolnoœci b¹dŸ projektowanego przebicia
ulicy 9 Marca,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
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13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Plac
Wolnoœci b¹dŸ projektowanego przebicia ulicy
9 Marca,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
21. KARTA TERENU 21.MM/MP:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 21.MM/MP /
0,54 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna ma³ogabarytowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej,
c) zabudowa pensjonatowa,
d) obiekty zamieszkania zbiorowego,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi podstawowe, nieuci¹¿liwe, wbudowane w
bry³y budynków mieszkalnych,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w tym w
szczególnoœci:
(1)wolno stoj¹ce obiekty gara¿owe i gospodarcze,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy, przy czym dla obiektu wpisanego
do ewidencji Wojewódzkiego konserwatora zabytków obowi¹zuj¹ zapisy par. 15,
b) zakazuje siê realizacji nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
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8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) dla obiektu wpisanego do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków ustala siê:
(1)nakaz zachowania historycznego wygl¹du
budynków, oraz prowadzenia dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie jego pierwotnej
formy,
(2)nakaz zachowania i przywrócenia zewnêtrznej formy budowli, w tym formy i proporcji bry³y, formy, nachylenia i rodzaju pokrycia po³aci
dachowych, rozmieszczenia, proporcji i podzia³ów otworów okiennych i drzwiowych,
specyfiki detalu architektonicznego,
(3)zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów,
w tym realizacji balkonów od strony frontowej w po³aciach dachowych,
(4)dopuszczenie realizacji okien po³aciowych,
(5)nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i detalu architektonicznego,
(6)nakaz zachowania istniej¹cego poziomu posadzki i wysokoœci kondygnacji,
(7)w razie rozbudowy rozbudowywana czêœæ
budynku winna byæ zlokalizowana na ty³ach
budynku istniej¹cego,
(8)rozbudowywana czêœæ powinna nawi¹zywaæ
do czêœci istniej¹cej wysokoœci¹ kalenicy i
górnej krawêdzi elewacji; nale¿y stosowaæ
ten sam k¹t nachylenia dachów,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy–
max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje
(dopuszcza siê nadbudowê obiektów istniej¹cych, z wyj¹tkiem obiektu wpisanego do ewidencji WKZ),
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.0,
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
e) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste o spadku po³aci dachowych w przedziale 25 –45 stopni,
f) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 na terenie znajduje siê
obiekt wpisany do ewidencji wojewódzkiego
konserwatora zabytków, oznaczony na rysunku planu,
b) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
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d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni 700 m2.
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Koœciuszki, ulicy Leœnej lub ulicy Kopernika,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Koœciuszki, ulicy Leœnej lub ulicy Kopernika,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Koœciuszki, ulicy Leœnej lub ulicy Kopernika,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Koœciuszki, ulicy Leœnej lub ulicy Kopernika,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
22. KARTA TERENU 22.MW/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 22.MW/U /
3,29 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) us³ugi nieuci¹¿liwe z zakresu administracji, turystyki, handlu, gastronomii, lecznictwa,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) wolno stoj¹ce boksy gara¿owe realizowane w
kompleksach po min. 10 boksów,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 50 m2,
(1)inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
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b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, z
wyj¹tkiem segmentów w zabudowie zwartej oraz
z wyj¹tkiem nowych zespo³ów boksów gara¿owych, dla których dopuszcza siê ich lokalizacjê
w „ostrej” granicy z terenem 21.MM/MP,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w par. 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy:
(1)wielorodzinnej i us³ugowej z zakresu administracji i turystyki – max 17,0 m i jednoczeœnie 5 kondygnacji,
(2)modernizowanej, istniej¹cej, o której mowa w
ppkt 2b) – max. 8,0 metra i max. II kondygnacje,
(3)o której mowa w pkt 3) – max 4,0 m i I kondygnacja,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 2,5,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%, z wyj¹tkiem dzia³ek
budowlanych wydzielanych pod poszczególne
boksy gara¿owe, dla których wspó³czynnika nie
okreœla siê,
d) ustala siê formê i geometriê dachu:
(1)dla zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej –
dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci
dachowych w przedziale 35–450, z wykluczeniem dachów mansardowych, lub dachy p³askie,
(2)dla zabudowy gara¿owej – dachy p³askie,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
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a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)700 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej,
(2)300 m 2 w przypadku realizacji wolno stoj¹cej zabudowy us³ugowej,
(3)18 m 2 w przypadku wydzielania dzia³ek dla
poszczególnych boksów gara¿owych,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Kopernika, ulicy Leœnej lub ulicy Wczasowej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Kopernika, ulicy Leœnej lub ulicy Wczasowej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Kopernika, ulicy Leœnej lub ulicy Wczasowej,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Kopernika, ulicy Leœnej lub ulicy Wczasowej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
23. KARTA TERENU 23.UKr:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 23.UKr /
0,29 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) us³ugi kultu religijnego,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) nie ustala siê,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w ust. 2),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
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a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 13,
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew oznaczonych
na rysunku planu jako „do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) zgodnie z ustaleniami § 15 ca³y teren stanowi
obiekt (budynek i dzia³kê) wpisany do Rejestru
Zabytków województwa pomorskiego, dla którego wszelkie dzia³ania nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i
uzgadniaæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych
prace ziemne inwestycyjne w zakresie okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) ustala siê ukszta³towanie placu przed koœcio³em jako placu miejskiego o reprezentacyjnym
charakterze, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie zabytków, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) wg ustaleñ okreœlonych w § 13, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
9) Parametrów i wskaŸników nie ustala siê – obowi¹zuj¹ przepisy ustawy o ochronie zabytków oraz
prawa budowlanego.
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
granicach uk³adu urbanistycznego wpisanego
do rejestru zabytków,
b) zgodnie z zapisami § 15 na terenie znajduje siê
obiekt (budynek wraz z dzia³k¹) wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego;
c) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie bezwzglêdnej ochrony archeologiczno –
konserwatorskiej „W”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
f) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedn¹ dzia³kê
budowlan¹,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Wyszyñskiego,
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b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Wyszyñskiego,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Wyszyñskiego,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Wyszyñskiego b¹dŸ ulicy dojazdowej,
b) parkingi – wspó³czynnika miejsc parkingowych
nie okreœla siê, dopuszcza siê obs³ugê poprzez
wykorzystanie miejsc parkingowych istniej¹cych i projektowanych w liniach rozgraniczaj¹cych s¹siednich ulic,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
24. KARTA TERENU 24.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 24.MM/U /
0,16 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej, bliŸniaczej i szeregowej,
c) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa, w tym rzemios³a produkcyjnego i drobnej wytwórczoœci,
pod warunkiem ograniczenia uci¹¿liwoœci do
granic dzia³ek budowlanych,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi handlu i gastronomii wbudowane w bry³y budynków o funkcjach podstawowych,
b) obiekty gara¿owe i gospodarcze, pod warunkiem ich lokalizacji w tylnej „ostrej” granicy dzia³ek oraz pod warunkiem, ¿e ich œciana
zewnêtrzna przylegaj¹ca do tej granicy nie bêdzie d³u¿sza ni¿ 5 mb/obiekt oraz pod warunkiem ograniczenia liczby takich obiektów do 2 /
dzia³kê budowlan¹,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 50 m2,
b) nowe obiekty mieszkalne, us³ugi handlu i gastronomii w obrêbie strefy sanitarnej 50 m od
cmentarza,
c) inne ni¿ wymienione w ust. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
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rozbudowy, przy czym dla obiektów wpisanych
do ewidencji Wojewódzkiego konserwatora zabytków obowi¹zuj¹ zapisy par. 15,
b) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) na terenie znajduj¹ siê obiekty wpisane do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) dla obiektów wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków ustala siê:
(1)nakaz zachowania historycznego wygl¹du
budynków, oraz prowadzenia dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie jego pierwotnej
formy,
(2)nakaz zachowania i przywrócenia zewnêtrznej formy budowli, w tym formy i proporcji bry³y, formy, nachylenia i rodzaju pokrycia po³aci
dachowych, rozmieszczenia, proporcji i podzia³ów otworów okiennych i drzwiowych,
specyfiki detalu architektonicznego,
(3)zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów,
w tym realizacji lukarn i balkonów od strony
frontowej w po³aciach dachowych,
(4)dopuszczenie realizacji okien po³aciowych,
(5)nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i detalu architektonicznego,
(6)nakaz zachowania istniej¹cego poziomu posadzki i wysokoœci kondygnacji,
(7)w razie rozbudowy rozbudowywana czêœæ
budynku winna byæ zlokalizowana na ty³ach
budynku istniej¹cego,
(8)rozbudowywana czêœæ powinna nawi¹zywaæ
do czêœci istniej¹cej wysokoœci¹ kalenicy i
górnej krawêdzi elewacji; nale¿y stosowaæ
ten sam k¹t nachylenia dachów,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy:
(1)max. 11,0 m i jednoczeœnie max. 2 kondygnacje dla budynków mieszkaniowych i us³ugowych,
(2)max. 4,0 m i jednoczeœnie max 1 kondygnacja dla pozosta³ych budynków,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 0.8,
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d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%, z wyj¹tkiem dzia³ek
ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
e) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
f) ustala siê kierunek orientacji kalenic budynków
o funkcji mieszkalnej– równolegle do ulicy Wyszyñskiego,
g) dopuszcza siê stosowanie naczó³ków w szczytach budynków,
h) dopuszcza siê stosowanie lukarn, wykuszy oraz
balkonów i logii,
i) ustala siê rodzaj pokrycia dachu: nale¿y zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu w zbli¿onym do siebie odcieniu
jednego koloru; dopuszcza siê stosowanie dachówek ceramicznych,
j) ustala siê proporcje i formê stolarki okiennej –
zaleca siê stosowanie stolarki o uk³adzie pionowym i proporcjach 1:1,5 oraz 1:2; podzia³ pól
okiennych – zaleca siê podzia³ pola w 1 otworze
okiennym na 4 lub 6 pól.
k) dopuszcza siê stosowanie okien po³aciowych,
10) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
11) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami par. 15 na terenie znajduj¹ siê obiekty wpisane do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków,
b) zgodnie z ustaleniami par. 15 teren po³o¿ony
jest w strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
12) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)400 m 2² w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej wolno stoj¹cej,
(2)300 m 2² w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej bliŸniaczej i szeregowej,
(3)300 m 2² w przypadku realizacji zabudowy
us³ugowej,
13) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Wyszyñskiego b¹dŸ ulicy oznaczonej symbolem KPj,

Poz. 546

b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Wyszyñskiego b¹dŸ ulicy oznaczonej symbolem KPj,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Wyszyñskiego,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
14) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Wyszyñskiego b¹dŸ ulicy oznaczonej symbolem
KPj,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
15) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
16) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
25. KARTA TERENU 25.ZP
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 25.ZP /
0,06 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) teren zieleni urz¹dzonej, zieleni miejskiej, skwery, zieleñ parkowa,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w ust. 2) i 3);
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16,
b) nakazuje siê zachowanie drzew oznaczonych
na rysunku planu jako „do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
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9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80%,
b) innych wspó³czynników nie ustala siê,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2;
b) zgodnie z zapisami § 16 teren po³o¿ony jest w
strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z zapisami § 16 teren po³o¿ony jest w
granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I;
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹;
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê,
b) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê,
c) odprowadzanie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu,
d) ogrzewanie – nie ustala siê,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala
siê,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) nie ustala siê,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
26. KARTA TERENU 26.KS:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 26.KS /
0,01 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) parking dla samochodów osobowych,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê;
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê;
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
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a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala siê,
b) pozosta³ych parametrów i wskaŸników nie ustala siê,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
b) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
e) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek budowlanych
o minimalnej powierzchni 18 m 2,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê,
b) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê,
c) odprowadzanie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu,
d) ogrzewanie – nie ustala siê,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala
siê,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Dojazdowej oraz od ulicy oznaczonej symbolem
23.KPj,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
27. KARTA TERENU 27.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 27.MM/U /
0,15 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej i bliŸniaczej,
b) zabudowa zamieszkania zbiorowego dla obs³ugi s¹siaduj¹cej funkcji sakralnej,
c) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa, w tym rzemios³a produkcyjnego i drobnej wytwórczoœci,
pod warunkiem ograniczenia uci¹¿liwoœci do
granic dzia³ek budowlanych,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi handlu i gastronomii wbudowane w bry³y budynków o funkcjach podstawowych,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
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4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 50 m2,
b) nowe obiekty mieszkalne, us³ugi handlu i gastronomii w obrêbie strefy sanitarnej 50 m od
cmentarza,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej i nadbudowywanej zabudowy– max. 12,0 m i 3 kondygnacje,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 0,8,
e) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40%, z wyj¹tkiem dzia³ek
ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
f) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
g) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
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d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)400 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej wolno stoj¹cej,
(2)300 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej bliŸniaczej,
(3)300 m2 w przypadku realizacji zabudowy us³ugowej,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
oznaczonej symbolem KPj,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy oznaczonej symbolem KPj,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Marynarki Polskiej,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy oznaczonej symbolem KPj,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
28. KARTA TERENU 28.U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 28.U / 0,39 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu
us³ug administracji, oœwiaty, opieki spo³ecznej,
b) zabudowa pensjonatowa,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi z zakresu handlu, gastronomii i innych
us³ug podstawowych,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej;
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 50 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
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a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, z
wyj¹tkiem segmentów w zabudowie bliŸniaczej,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”,
c) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 12,0 m i 2 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.0,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%, z wyj¹tkiem dzia³ek
ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – nie ustala
siê,
e) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
1.000 m2;
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Marynarki Polskiej,
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b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od Marynarki Polskiej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Marynarki Polskiej,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Marynarki Polskiej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
29. KARTA TERENU 29.ZC
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 29.ZC /
2,06 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) Cmentarz,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 12 i 13,
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w par. 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê;
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) nie ustala siê,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej OW2;
b) zgodnie z zapisami § 16 teren po³o¿ony jest w
strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
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c) zgodnie z zapisami § 16 teren po³o¿ony jest w
granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedn¹ dzia³kê
budowlan¹,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê;
c) odprowadzanie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu,
d) ogrzewanie – nie ustala siê;
e) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala
siê;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) nie ustala siê,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê;
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
30.KARTA TERENU 30.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 30.MM/U /
0,99 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej, bliŸniaczej i szeregowej,
c) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu handlu, gastronomii, administracji, us³ug podstawowych i turystyki,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 200 m2,
c) nowe obiekty mieszkalne, us³ugi handlu i gastronomii w obrêbie strefy sanitarnej 50 m od
cmentarza,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
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b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”,
c) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 2 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 0,8,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%, z wyj¹tkiem dzia³ek
ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)400 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej wolno stoj¹cej,
(2)300 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej bliŸniaczej i szeregowej,
(3)300 m2 w przypadku realizacji zabudowy us³ugowej,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Marynarki Polskiej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Marynarki Polskiej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Marynarki Polskiej,
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d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Marynarki Polskiej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 10%.
31. KARTA TERENU 31.UKs:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 31.UKs /
0,15 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa us³ugowa zwi¹zana z obs³ug¹ ruchu
samochodowego, w tym stacja benzynowa,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi z zakresu handlu, gastronomii i innych
us³ug podstawowych,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 150 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, z
wyj¹tkiem segmentów w zabudowie bliŸniaczej,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakaz lokalizacji us³ug i dzia³alnoœci o uci¹¿liwoœci wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowlanej,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,

Poz. 546

9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy – max. 7,0 m i jednoczesnie 1 kondygnacja;
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.0,
e) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
f) ustala siê formê i geometriê dachu – nie ustala
siê,
g) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka
i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Grunwaldzkiej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od Grunwaldzkiej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Grunwaldzkiej,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Grunwaldzkiej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
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32. KARTA TERENU 32.IC:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 32.IC /
0,68 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) obiekty i urz¹dzenia ciep³owni miejskiej,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakaz lokalizacji us³ug i dzia³alnoœci o uci¹¿liwoœci wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowlanej,
b) nakazuje siê zachowanie drzew oznaczonych
na rysunku planu jako „do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy (nie dotyczy
masztów, kominów i anten) – max. 12,0 m i 3
kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.0,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – nie ustala
siê,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
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a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Grunwaldzkiej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od Grunwaldzkiej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Grunwaldzkiej,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Fornalskiej i ul. Krótkiej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
33. KARTA TERENU 33.MW/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 33.MW/U /
0,63 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
c) us³ugi z zakresu turystyki, administracji, handlu i gastronomii,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 200 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, z
wyj¹tkiem segmentów w zabudowie bliŸniaczej,
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c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy – max. 17,0 m i jednoczeœnie max. 5 kondygnacji,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 2.0;
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
800 m2,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Grunwaldzkiej, ulicy Fornalskiej lub ulicy Krótkiej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Fornalskiej lub ulicy Krótkiej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej
d) w od ulicy Grunwaldzkiej,
e) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,

Poz. 546

f) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Fornalskiej lub ulicy Krótkiej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
34. KARTA TERENU 34.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 34.MM/U /
0,24 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej i szeregowej,
c) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu kultury, handlu, gastronomii, administracji,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
b) obiekty gara¿owe w formie boksów gara¿owych,
pod warunkiem ich realizacji w tylnej „ostrej”
granicy dzia³ek budowlanych,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 100 m2,
b) inne ni¿ wymienione w ust. 1) i 2), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
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a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.1,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%, z wyj¹tkiem dzia³ek
ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
e) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)400 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej,
(2)600 m2 w przypadku realizacji zabudowy us³ugowej,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Marynarki Polskiej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Marynarki Polskiej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Marynarki Polskiej,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Marynarki Polskiej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
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14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
35. KARTA TERENU 35.U
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 35.U / 0,39 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu
us³ug kultury, administracji, oœwiaty, opieki spo³ecznej,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) us³ugi z zakresu handlu, gastronomii i us³ug
podstawowych,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej;
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2,
b) kioski handlowe,
c) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w „ostrych”
granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy us³ugowej – max. 12,0 m i jednoczeœnie
max. 3 kondygnacje,
b) ustala siê maksymalna wysokoœæ kiosków –
4,0 m,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.1,
d) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
e) ustala siê formê i geometriê dachu – nie ustala
siê,
f) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
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g) ustala siê rejon lokalizacji kiosków – zgodnie z
rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
1.000 m2;
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Marynarki Polskiej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od Marynarki Polskiej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Marynarki Polskiej,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Marynarki Polskiej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
36. KARTA TERENU 36.ZP
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 36.ZP /
1,08 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) teren zieleni urz¹dzonej, zieleni miejskiej, skwery, zieleñ parkowa,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) place zabaw dla dzieci,
b) kioski handlowe,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
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5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê;
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) maksymalna wysokoœæ kiosków – 4,0 m,
b) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80%,
c) ustala siê rejon lokalizacji kiosków handlowych,
oznaczony na rysunku planu,
a) ustala siê mo¿liwoœæ lokalizowania na terenie
obiektów ma³ej architektury w formie np. rzeŸb,
pomników, fontann,
d) innych wspó³czynników nie ustala siê,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 16 teren po³o¿ony jest w
strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z zapisami § 16 teren po³o¿ony jest w
granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I;
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹;
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê,
b) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê,
c) odprowadzanie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu,
d) ogrzewanie – nie ustala siê,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala
siê,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) nie ustala siê,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
37. KARTA TERENU 37.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 37.MM/U /
0,04 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej,
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c) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu handlu, gastronomii, administracji, us³ug podstawowych,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 100 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w §. 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1,1,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
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11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Marynarki Polskiej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Marynarki Polskiej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Marynarki Polskiej,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Marynarki Polskiej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
38. KARTA TERENU 38.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 38.MM/U /
0,36 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej, bliŸniaczej i szeregowej,
c) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu handlu, gastronomii, administracji,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) boksy gara¿owe w zespo³ach po min. 8 boksów,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 100 m2,
d) nowe obiekty mieszkalne, us³ugi handlu i gastronomii w obrêbie strefy sanitarnej 50 m od
cmentarza,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbu-
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dowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w §
16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w par. 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy
mieszkaniowej i us³ugowej – max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.5,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%, z wyj¹tkiem:
(1)dzia³ek ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
(2)dzia³ek wydzielanych pod poszczególne boksy gara¿owe,
d) ustala siê formê i geometriê dachu:
(1)dla zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej –
dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci
dachowych w przedziale 35–450, z wykluczeniem dachów mansardowych,
(2)dla budynków gara¿owych – dachy p³askie,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:

Poz. 546

a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)350 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej wolno stoj¹cej lub bliŸniaczej,
(2)130 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej szeregowej, lub zabudowy
us³ugowej,
(3)18 m2 w przypadku wydzielenia dzia³ek pod
poszczególne boksy gara¿owe,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy 9
Marca,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy 9 Marca,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy 9
Marca,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy 9
Marca,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
39. KARTA TERENU 39.MM/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 39.MM/U /
0,61 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stoj¹cej, bliŸniaczej i szeregowej,
c) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu handlu, gastronomii, administracji, zdrowia i kultury,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
b) obiekty gara¿owe i gospodarcze w formie boksów gara¿owych, pod warunkiem ich realizacji
w tylnej „ostrej” granicy dzia³ek budowlanych
oraz pod warunkiem, ¿e d³ugoœæ œciany zrealizowanej w „ostrej” granicy dzia³ki nie bêdzie
d³u¿sza ni¿ 3,0 m / obiekt oraz pod warunkiem
realizacji max. po jednym obiekcie gospodarczym i gara¿owym na ka¿dej dzia³ce,
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4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 100 m2
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.1,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
e) ustala siê, ¿e kalenice dachów musz¹ byæ równoleg³e do ulicy 9 Marca lub ulicy 18.KD–D,
f) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
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c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)500 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej wolno stoj¹cej lub bliŸniaczej,
(2)300 m 2 w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej szeregowej,
(3)300 m2 w przypadku realizacji zabudowy us³ugowej,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy 9
Marca,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy 9 Marca,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy 9
Marca,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji;
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy 9
Marca,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
40. KARTA TERENU 40.MW/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 40.MW/U /
0,96 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) us³ugi z zakresu turystyki, administracji, handlu i gastronomii oraz zdrowia i kultury,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) kioski handlowe,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 200 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
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5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, z
wyj¹tkiem zwartej zabudowy segmentowej,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) nakazuje siê zachowanie drzew i kêp zieleni
wysokiej oznaczonych na rysunku planu jako
„do zachowania”,
c) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, w tym w szczególnoœci ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia
archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreœlonym inwestorowi przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wydanym na jego
wniosek pozwoleniu,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy wielorodzinnej oraz us³ug turystyki i administracji– max. 15,0 m i jednoczeœnie max. 5
kondygnacji,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy us³ug handlu, gastronomii, zdrowia i kultury– max. 10,0 m i jednoczeœnie max. 2
kondygnacje (dopuszcza siê nadbudowê istniej¹cych pawilonów handlowych),
c) ustala siê maksymalna wysokoœæ kiosków handlowych – 4,0 m,
d) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 2,5,
e) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%, z wyj¹tkiem dzia³ek
ju¿ zagospodarowanych intensywniej, dla których zakazuje siê dalszego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej,
f) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
g) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
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h) ustala sie rejon lokalizacji kiosków handlowych
– zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni 800 m2,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Kopernika,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Kopernika,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Kopernika,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Kopernika,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
41. KARTA TERENU 41.KS:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 41.KS /
0,45 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) parkingi kubaturowe, wielostanowiskowe, dla
samochodów osobowych;
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
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a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w tym wolnostoj¹ce boksy gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê;
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16,
b) nakazuje siê zachowanie drzew oznaczonych
na rysunku planu jako „do zachowania”,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w par. 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy:
(1)w przypadku realizacji gara¿y kubaturowych
wielostanowiskowych – max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje;
(2)w przypadku realizacji boksów gara¿owych –
max. 4,0 m i jednoczeœnie max. 1 kondygnacja,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 0.8,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy p³askie,
e) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest
czêœciowo w strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni:
(1)1000 m2 w przypadku realizacji zbiorowego
parkingu kubaturowego,
(2)18 m 2 w przypadku realizacji boksów gara¿owych,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê,
b) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê,
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c) odprowadzanie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej,
d) ogrzewanie – nie ustala siê,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala
siê,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy 9
Marca i ulicy Krótkiej,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
42.KARTA TERENU 42.IC/KS:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 42.IC/KS /
0,28 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) obiekty i urz¹dzenia ciep³owni miejskiej,
b) parkingi kubaturowe, wielostanowiskowe, dla
samochodów osobowych;
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w tym wolnostoj¹ce boksy gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) do czasu realizacji przeznaczenia docelowego,
jakim s¹ parkingi kubaturowe, wielostanowiskowe, dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego zagospodarowania, zwi¹zanego z obs³ug¹
ciep³owni miejskiej, bez prawa realizacji zabudowy kubaturowej zwi¹zanej z funkcj¹ ciep³ownicz¹,
b) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy:
(1)w przypadku realizacji gara¿y kubaturowych
wielostanowiskowych– max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje;
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 0.8,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy p³askie,
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e) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedn¹ dzia³kê
budowlan¹,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
d) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê,
e) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê,
f) odprowadzanie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej,
g) ogrzewanie – nie ustala siê,
a) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala
siê,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ul. Krótkiej oraz poprzez tereny 41.KS i 43.IC/KPj (poprzez drogê 21.KPj),
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
43. KARTA TERENU 43.IC/KPj:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 43.IC/KPj /
0,05 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) obiekty i urz¹dzenia ciep³owni miejskiej,
b) ci¹gi pieszo – jezdne,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) do czasu realizacji przeznaczenia docelowego,
jakim jest ci¹g pieszo – jezdny, dopuszcza siê
zachowanie istniej¹cego zagospodarowania,
zwi¹zanego z obs³uga ciep³owni miejskiej, bez
prawa realizacji zabudowy kubaturowej zwi¹zanej z funkcj¹ ciep³ownicz¹
b) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê,
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
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8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy – nie ustala
siê,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– nie ustala siê,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala siê,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – nie ustala
siê,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – nie
ustala siê,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego,
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – z ulicy Krótkiej i ulicy
Fornalskiej poprzez drogê 21.KPj,
b) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê,
c) odprowadzanie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej,
d) ogrzewanie – nie ustala siê,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala
siê.
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Fornalskiej i ul. Krótkiej, poprzez drogê 21.KPj,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 0%.
44. KARTA TERENU 44.MN/U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 44.MN/U /
0,47 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) us³ugi z zakresu turystyki, administracji, handlu i gastronomii,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty zwi¹zane z bezpieczeñstwem pañstwa
– komisariat policji,
b) obiekty gara¿owe w formie boksów gara¿owych,
pod warunkiem ich realizacji w tylnej „ostrej”
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granicy dzia³ek budowlanych (w linii rozgraniczaj¹cej z terenem 43.U) oraz pod warunkiem,
¿e d³ugoœæ œciany zrealizowanej w „ostrej” granicy dzia³ki nie bêdzie d³u¿sza ni¿ 3,0 m / obiekt
oraz pod warunkiem realizacji max. po dwa
obiekty gara¿owe na ka¿dej dzia³ce,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 200 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w „ostrych”
granicach dzia³ek budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b);
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy jedno– i kilkurodzinnej – max. 12,0 m i
jednoczeœnie max. 3 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.4;
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, wynosz¹cy min. 55%, przy
czym dla dzia³ek ju¿ zainwestowanych intensywniej dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego
wskaŸnika bez prawa jego zmniejszania,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
e) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
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a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni 800 m2,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Grunwaldzkiej, ulicy Fornalskiej lub ulicy Krótkiej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Fornalskiej lub ulicy Krótkiej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w ulicy Grunwaldzkiej,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Fornalskiej lub ulicy Krótkiej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
45. KARTA TERENU 45.U:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 45.U / 0,33 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa z zakresu
us³ug administracji, handlu, gastronomii i us³ug
podstawowych,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
b) funkcje turystyczno – hotelarskie zlokalizowane
w kondygnacji powy¿ej parterowej,
c) gara¿e kubaturowe dla samochodów osobowych,
b) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej;
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2,
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w tym w
szczególnoœci:
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(1)wolno stoj¹ce obiekty gospodarcze i boksy
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, w
przypadku realizacji zabudowy w formie segmentowej,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 12,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje,
c) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.2,
e) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 55%,
a) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
b) ustala siê sposób ukszta³towania kalenic – równolegle do linii rozgraniczaj¹cych, w których
usytuowane s¹ fronty dzia³ek,
g) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
600 m2;
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12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Krótkiej,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od Krótkiej,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej w od ulicy
Krótkiej,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Krótkiej,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
15) Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci: 20%.
46. KARTA TERENU 46.U/KS:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 46.U/KS /
0,51 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) us³ugi publiczne, handlowe oraz us³ugi turystyczno – hotelarskie,
b) parkingi kubaturowe, wielopoziomowe i wielostanowiskowe (dopuszcza siê stanowiska podziemne) dla samochodów osobowych,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) lokale mieszkalne zlokalizowane w kondygnacji powy¿ej parterowej,
b) parkingi dla samochodów osobowych,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê nowych budynków w
„ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, w
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przypadku realizacji zabudowy w formie segmentowej,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
b) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 15,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 1.7,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
e) ustala siê sposób ukszta³towania kalenic – równolegle do linii rozgraniczaj¹cych, w których
usytuowane s¹ fronty dzia³ek,
f) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
800 m2,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Krótkiej, ulicy Grunwaldzkiej lub Placu D¹browskiego,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Krótkiej, ulicy Grunwaldzkiej lub Placu D¹browskiego,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, docelowo do kanalizacji deszczowej w
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ulicy Krótkiej, ulicy Grunwaldzkiej lub Placu D¹browskiego,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy Krótkiej lub ulicy oznaczonej symbolem KPj,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych.
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
2. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu
wartoœci nieruchomoœci: 20%.
47. KARTA TERENU 47KS:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 47KS /
0,13 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) parkingi dla samochodów osobowych;
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) obiekty, sieci i urz¹dzenie innej infrastruktury
technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3),
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê;
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczeg
ó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w par. 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
b) pozosta³ych wspó³czynników nie ustala siê,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z zapisami § 15 teren po³o¿ony jest w
strefie wzglêdnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej „OW2”,
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b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
d) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e ca³y teren stanowi jedna dzia³kê
budowlan¹,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê,
b) odprowadzenie œcieków – nie ustala siê,
c) odprowadzanie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej,
d) ogrzewanie – nie ustala siê,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych – nie ustala
siê,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od ulicy 9
Marca i ulicy Krótkiej,
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
2. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu
wartoœci nieruchomoœci: 0%.
48 KARTA TERENU 48.U/M:
1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 48.U/M /
0,51 ha;
2) Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenu:
a) us³ugi publiczne oraz us³ugi z zakresu administracji, handlu i gastronomii,
3) Ustala siê przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu:
a) lokale mieszkalne i funkcje hotelowe wbudowane w bry³y budynków o funkcjach podstawowych
w kondygnacjach powy¿ej parterowej,
b) parkingi dla samochodów osobowych,
c) obiekty, sieci i urz¹dzenie infrastruktury technicznej,
4) Ustala siê przeznaczenie wykluczone:
a) obiekty handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 500 m2,
b) inne ni¿ wymienione w pkt. 2) i 3), w szczególnoœci:
(1)nowe wolno stoj¹ce budynki gospodarcze i
gara¿owe,
5) Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz
rozbudowy,
b) nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków
w „ostrych” granicach dzia³ek budowlanych, z
wyj¹tkiem segmentów w zabudowie bliŸniaczej,
c) obowi¹zuj¹ zasady zapisane w § 11, 12 i 13,
zasad szczegó³owych nie ustala siê, z wyj¹tkiem zapisów pkt 5b),
6) Ustala siê zasady z zakresu ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych,
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b) nakazuje siê zachowanie drzew oznaczonych
na rysunku planu jako „do zachowania”,
c) teren znajduje siê w strefie ochronnej wokó³
cmentarza, obowi¹zuj¹ ustalenia opisane w
§ 16,
7) Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 15, zasad szczegó³owych nie ustala siê,
8) Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wg ustaleñ okreœlonych w § 11, 12 i 13, zasad
szczegó³owych nie ustala siê,
9) Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ nowej zabudowy– max. 15,0 m i jednoczeœnie max. 3 kondygnacje,
b) ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy
– 2.5,
c) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
d) ustala siê formê i geometriê dachu – dachy spadziste, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych w
przedziale 35–45 0, z wykluczeniem dachów
mansardowych,
e) ustala siê sposób ukszta³towania kalenic – równolegle do ulicy Grunwaldzkiej,
f) ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
10) Wskazuje siê granice i ustala siê sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
a) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie ochrony uzdrowiskowej „B1”,
b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w granicach terenów górniczych Ustka i Ustka I,
c) zgodnie z ustaleniami § 16 teren po³o¿ony jest
w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego;
11) Ustala siê szczegó³owe warunki i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci:
a) ustala siê, ¿e teren mo¿e byæ podzielony na
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
800 m2,
12) Ustala siê zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu w od ulicy
Grunwaldzkiej lub Placu D¹browskiego,
b) odprowadzenie œcieków do kolektora w od ulicy Grunwaldzkiej lub Placu D¹browskiego,
c) odprowadzanie wód opadowych, po podczyszczeniu, docelowo do kanalizacji deszczowej w
od ulicy Grunwaldzkiej lub Placu D¹browskiego,
d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego
b¹dŸ z w³asnych, indywidualnych Ÿróde³ energii
pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw
ekologicznie czystych,
e) odprowadzanie odpadów sta³ych, po segregacji na terenie dzia³ki na której s¹ wytwarzane,
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na wysypisko komunalne b¹dŸ do wskazanego
przez posiadacza odpadów zak³adu utylizacji,
13) Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) ustala siê obs³ugê komunikacyjna od Placu d¹browskiego lub ulicy oznaczonej symbolem
24.KPj,
b) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo realizowanych obiektów powinny byæ zlokalizowane na
terenie dzia³ki budowlanej, na której obiekt bêdzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21 –
przy czym bilansowanie miejsc parkingowych
musi dotyczyæ ca³ych dzia³ek budowlanych.
14) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu:
a) nie ustala siê,
2. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu
wartoœci nieruchomoœci: 0%.
DZIA£ III. USTALENIA KOÑCOWE
Rozdzia³ 6
Przepisy przejœciowe i koñcowe
§ 30
Dla obszaru objêtego planem, do spraw wszczêtych
przed dniem wejœcia w ¿ycie planu, a nie zakoñczonych
decyzj¹ ostateczn¹, stosuje siê ustalenia planu.
§ 31
Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z planem dopuszcza siê ich zagospodarowanie w sposób dotychczasowy.
§ 32
Dla obszaru objêtego ustaleniami planu trac¹ moc
ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki dla czêœci terenu oznaczonego symbolem A 19 UC, przyjêtej uchwa³¹
Nr II/8/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 22 lutego
2001 r.
§ 33
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wysokoœci – zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi.
§ 34
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§ 35
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
Jan Olech
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLVIII/394/2006
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.

Rozstrzygniêcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn „Centrum 4”
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 póŸn. zm.) Rada Miejska
w Ustce, po rozpatrzeniu uwag wniesionych do dnia
28 sierpnia 2006 r. do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du w terminie od 24 lipca 2006 r. do 14 sierpnia 2006 r.
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pn „Centrum 4” rozstrzyga, co nastêpuje:
1. W terminie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du projektu planu miejscowego tj,. w dniach od 24 lipca
2006 r. do 14 sierpnia 2006 r. oraz w terminie ustawowym do dnia 28 sierpnia 2006 r. na wnoszenie
uwag wp³ynê³o 6 pism.
2. Rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag:
2.1 Dotyczy uwagi nr 1 – wniesionej przez Andrzeja Laskowskiego pismem z dnia 02.08.2006 r.
(wp³yw do Urzêdu Miejskiego w Ustce dnia
04.08.2006r) w sprawie zaadaptowania budynku gospodarczego, znajduj¹cego siê na dzia³ce
nr 221, oznaczonej w projekcie planu jednostk¹
urbanistyczn¹ o symbolu 10 U (przy budynku
przysz³ego Ratusza) na publiczn¹ toaletê.
Rozstrzygniêcie:
Przedmiotem wniosku zg³oszonego przez Pana Andrzeja Laskowskiego jest zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego, znajduj¹cego siê w s¹siedztwie
obiektu wpisanego do rejestru zabytków województwa
pomorskiego (przewidzianego pod przysz³¹ siedzibê Ratusza Miejskiego). Zabytkowy budynek oraz obszar, na
którym jest usytuowany, stanowi¹ reprezentacyjn¹ czêœæ
Ustki, co powoduje, i¿ wszelka dzia³alnoœæ inwestycyjna
– realizacja nowych obiektów, modernizacja istniej¹cych, wymagaj¹ szczegó³owej analizy zarówno ze wzglêdu na uwarunkowania urbanistyczne jak i
architektoniczne. Jakakolwiek dzia³alnoœæ, polegaj¹ca
na wykonywaniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku, podlega przepisom Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
03. 162. 1568 z dnia 17 wrzeœnia 2003 roku).
Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zm.), do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady Miejskiej nale¿y min. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w
których Rada – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), ustala zasady
zagospodarowania przestrzennego, okreœlaj¹c min.:
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

— 1641 —

towania przestrzeni publicznych. W zwi¹zku z powy¿szym, ze wzglêdu na uwarunkowania prawne oraz zasady kszta³towania ³adu przestrzennego na tego typu
terenach, realizacja wnioskowanego obiektu nie jest na
w/w obszarze mo¿liwa.
Wniosek w tym punkcie postanawia siê odrzuciæ.
2.2 Dotyczy uwagi nr 2 – wniesionej przez Piotra
Wszó³kowskiego pismem z dnia 08.08.2006 r.
(wp³yw do Urzêdu Miejskiego w Ustce dnia
09.08.2006 r.) w sprawie:
1) Wydzielenia na terenie 12 U zabudowy wolno
stoj¹cej kamienicznej rozmieszczonej na czterech o równej powierzchni dzia³kach.
Rozstrzygniêcie:
Zaproponowane w projekcie planu parametry zabudowy maja zapewniæ w³aœciwe funkcjonowanie nowych
obiektów, zgodnie z ich przeznaczeniem, nowa zabudowa ma zas³oniæ od strony Pl. Wolnoœci widok na wysok¹
zabudowê wielorodzinn¹. Plac Wolnoœci nigdy historycznie nie by³ placem symetrycznym.
Wniosek w tym punkcie postanawia siê odrzuciæ.
2.3. Dotyczy uwagi nr 3 – wniesionej przez Barbarê
Kowalczuk i Izabelê Lech pismem z dnia
16.08.2006r (wp³yw do Urzêdu Miejskiego w
Ustce dnia 17.08.2006 r.) w sprawie uzupe³nienia zapisu w projekcie planu dla dzia³ki nr 323/2,
na której znajduje siê budynek przy ul. Wyszyñskiego 5, uwzglêdniaj¹c oprócz funkcji us³ugowej równie¿ mieszkaln¹.
Rozstrzygniêcie:
Wniosek w tym punkcie postanawia siê przyj¹æ.
2.4. Dotyczy uwag nr 4 – wniesionych przez Jerzego Wojcieszka pismem z dnia 23.08.2006 r.
(wp³yw do Urzêdu Miejskiego w Ustce dnia
25.08.2006 r.).
2.4.1 Wniosek w sprawie zmiany treœci projektu planu w pkt. 11 dla karty terenu o symbolu
3.MM/MP, poprzez zmniejszenie min. powierzchni dzia³ki budowlanej do 450 m 2.
Rozstrzygniêcie:
Wniosek zg³oszony przez Pana Jerzego Wojcieszka
zamieszka³ego ul. Koœciuszki 3, 76–270 Ustka, dotyczy
terenu oznaczonego w projekcie miejscowego planu
symbolem 3 MM/MP. Dla w/w obszaru, jako podstawowe,
plan ustala przeznaczenie:
c) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna ma³ogabarytowa,
d) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie
wolno stoj¹cej,
e) zabudowa pensjonatowa.
Rodzaj istniej¹cej i projektowanej zabudowy, wymaga
zachowania odpowiedniej do rodzaju zabudowy powierzchni, st¹d przyjête w planie szczegó³owe warunki
i zasady podzia³u i scalania nieruchomoœci okreœli³y, ¿e
teren mo¿e byæ podzielony na dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni 700 m 2.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku,
Nr 142, poz. 1591, ze zm.), do wy³¹cznej w³aœciwoœci
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Rady Miejskiej nale¿y min. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których Rada – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, ze zm.) okreœla zasady zagospodarowania przestrzennego, okreœlaj¹c min.: przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, szczegó³owe zasady i warunków
scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem miejscowym. W zwi¹zku z powy¿szym, ze wzglêdu na uwarunkowania prawne oraz zasady kszta³towania ³adu
przestrzennego, realizacja wniosku nie jest w przedmiotowym obszarze mo¿liwa.
Wniosek w tym punkcie postanawia siê odrzuciæ.
2.4.2 Wniosek w sprawie zmiany projektu planu dla
karty terenu o symbolu 3.MM/MP, poprzez dodanie w pkt. 9 podpunktu „g” dopuszczaj¹cego
lokalizacjê zabudowy na dzia³ce nr 269 w odleg³oœci 1,5 m œcian¹ pe³n¹ od granicy pó³nocnej,1,5 m œcian¹ z oknami od granicy wschodniej
i zabudowê (od strony po³udniowej) po granicy
powsta³ej w wyniku podzia³u omawianej dzia³ki.
Rozstrzygniêcie:
Wniosek zg³oszony przez Pana Jerzego Wojcieszka
zamieszka³ego ul. Koœciuszki 3, 76–270 Ustka, dotyczy
terenu oznaczonego w projekcie planu miejscowego
symbolem 3 MM/MP. Dla w/w obszaru, jako podstawowe,
plan ustala przeznaczenie:
f) zabudowa mieszkaniowa kilkurodzinna ma³ogabarytowa,
g) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie
wolno stoj¹cej,
h) zabudowa pensjonatowa.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zosta³ opracowany w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, w tym Ustawê z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016 ze
zm.) oraz Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
02.75.690 ze zm.), tj. przepisy szczegó³owo okreœlaj¹ce
zasady usytuowania budynków na dzia³ce. Dla przedmiotowego obszaru projekt planu zak³ada minimaln¹
wielkoœæ dzia³ki budowlanej – 700 m 2, umo¿liwiaj¹c jej
zagospodarowanie, poprzez realizacjê zabudowy na
podstawie zapisów przedmiotowego planu oraz obowi¹zuj¹cych przepisów prawa budowlanego.
Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 roku, Nr 142, poz. 1591, zm.), do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady Miejskiej nale¿y min. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w
których Rada – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) okreœla zasady
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zagospodarowania przestrzennego, okreœlaj¹c min.:
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
W zwi¹zku z powy¿szym, ze wzglêdu na uwarunkowania prawne oraz zasady kszta³towania ³adu przestrzennego, realizacja wniosku nie jest mo¿liwa.
Wniosek w tym punkcie postanawia siê odrzuciæ.
2.5. Dotyczy uwag nr 5 – wniesionej przez W³odzimierza Gaderê pismem z dnia 26.08.2006 r.
(wp³yw do Urzêdu Miejskiego w Ustce dnia
28.08.2006 r.)
2.5.1 Wniosek w sprawie zmiany projektu planu w
czêœci tekstowej dla karty terenu o symbolu
42.MW/U – pkt 24 lit. e i pkt 20 lit. a, poprzez
zmianê powierzchni biologicznie czynnej w taki sposób, aby umo¿liwia³a zabudowê w 75%,
gdy¿ obecnie tyle wynosi zainwestowanie nieruchomoœci.
Rozstrzygniêcie:
Wniosek zg³oszony przez Pana W³odzimierza Gaderê, zamieszka³ego ul. Grunwaldzka 11, 76–270 Ustka,
dotyczy zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu po³o¿onego w obszarze oznaczonym symbolem 42 MW/U. Dla w/w funkcji
plan ustala minimalny procent powierzchni biologicznie
czynnej, wynosz¹cy 55%, przy czym dla dzia³ek ju¿ zainwestowanych dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego
wskaŸnika bez prawa jego zmniejszania, co jest zgodne
ze stanem zagospodarowania nieruchomoœci wskazanej we wniosku, ponadto okreœla maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy na 1,4.
Projekt planu dopuszcza zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do dzia³añ remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz rozbudowy.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku,
Nr 142, poz. 1591, zm.), do wy³¹cznej w³aœciwoœci rady
gminy nale¿y min. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których Rada – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, ze zm.), okreœla zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym min. zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, parametrów
i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Wniosek w tym punkcie postanawia siê odrzuciæ.
2.5.2 Wniosek w sprawie zmiany projektu planu w
czêœci tekstowej dla karty terenu o symbolu
42.MW/U:
— w pkt 24 lit. f, polegaj¹cej na niewykluczaniu
dachów mansardowych,
— oraz umo¿liwienia zabudowy po granicy dzia³ek nr 1185, 1186 i 1188 i usytuowania okien w
œcianach zlokalizowanych na granicy, tak jak to
jest w istniej¹cym obiekcie.
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Rozstrzygniêcie:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku,
Nr 142, poz. 1591, zm.), do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady Miejskiej nale¿y min. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których Rada
obowi¹zana jest, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) do uwzglêdnia wymagañ ³adu przestrzennego, w szczególnoœci
urbanistyki i architektury oraz walorów architektonicznych i krajobrazowych.
Realizuj¹c w/w zapisy prawa, dbaj¹c o jakoœæ przestrzeni miasta, Rada odrzuca wniosek zg³oszony przez
Pana W³odzimierza Gaderê, zamieszka³ego ul. Grunwaldzka 11, 76–270 Ustka, dotycz¹cy mo¿liwoœci realizacji na budynkach mieszkalnych dachów mansardowych, w obszarze oznaczonym w projekcie planu symbolem 42 mW/U. Forma architektoniczna – w tym kszta³t
dachów wystêpuj¹ca na analizowanym obszarze, wyklucza mo¿liwoœæ zastosowania mansardowego przykrycia budynków.
Odnoœnie wniosku dotycz¹cego zasad usytuowania
budynku na dzia³ce stwierdza siê, i¿ projekt miejscowego planu zosta³ opracowany w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy prawa, w tym Ustawê z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016 ze zm.) oraz Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 ze
zm.), tj. przepisy szczegó³owo okreœlaj¹ce zasady usytuowania budynków w granicach dzia³ki – w tym odleg³oœci œcian budynków od jej granic. Dla przedmiotowego
obszaru, projekt planu zak³ada minimaln¹ wielkoœæ dzia³ki budowlanej – 800 m 2, umo¿liwiaj¹c jej zagospodarowanie – realizacjê zabudowy, na podstawie przedmiotowego planu oraz szczegó³owych przepisów prawa budowlanego.
Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 roku, Nr 142, poz. 1591, zm.), do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady Miejskiej nale¿y min. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w
których Rada – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) okreœla zasady
zagospodarowania przestrzennego, okreœlaj¹c min.:
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, szczegó³owe
warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich u¿ytkowaniu.
W zwi¹zku z powy¿szym, ze wzglêdu na uwarunkowania prawne oraz zasady kszta³towania ³adu przestrzennego, realizacja wniosku nie jest mo¿liwa.
Wniosek w tym punkcie postanawia siê odrzuciæ.
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XLVIII 394/2006
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 wrzeœnia 2006 roku
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach
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 póŸn. zm.), art. 7 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn.
zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn.26 listopada 1998r
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.
148, ze zm.),
Rada Miejska w Ustce rozstrzyga, co nastêpuje:
1. Sposób realizacji zadañ nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej zapisanych w Miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego:
Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okreœlonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
Miejskiej przyjmuje siê zapisy:
— Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wydatków maj¹tkowych w latach 2006 – 2010 – Uchwa³a Nr XLVII/384/2006 Rady Miejskiej w Ustce dnia
31 sierpnia 2006 r.
— zapisy Uchwa³y Nr XX/175/2004 Rady Miejskiej w
Ustce z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwa³y nr XIII/107/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 23 paŸdziernika 2003 r. w sprawie
budowy, remontów i modernizacji ulic w Ustce w latach 2003 – 2015.
Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
2001 roku z póŸniejszymi zmianami) do zadañ w³asnych
Gminy Miejskiej nale¿y miêdzy innymi: budowa dróg,
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, sieci energetycznej.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mog¹
byæ realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne, oraz inne przedsiêbiorstwa realizuj¹ce w/w zadania.
W projekcie planu miejscowego przewiduje siê realizacjê nastêpuj¹cych zdañ w³asnych z zakresu dróg publicznych:
a) 3.KDZ – ul. Marynarki Polskiej – budowa œcie¿ki rowerowej,
b) 7 KDL – modernizacja istniej¹cej drogi – ul. Pi³sudskiego, budowa miejsc parkingowych,
c) 8KDL – projektowana ulica – ci¹g ulic Wyszyñskiego
– 9 Marca,
d) 11KD–D(2) – modernizacja istniej¹cej drogi – Ulica
Plac Wolnoœci, budowa miejsc parkingowych,
e) 16.KDD – modernizacja istniej¹cej drogi – Ulica Plac
Wolnoœci, budowa miejsc parkingowych,
f) 20 KPj – projektowany ci¹g pieszo – jezdny, przed³u¿enie ulicy Krótkiej,
g) 21.KPj – projektowany ci¹g pieszo – jezdny,
h) 23 KPj – projektowany ci¹g pieszo – jezdny,
i) 25 KPp – projektowany ci¹g pieszy,
j) 26 KPp – projektowany ci¹g pieszy.

W projekcie planu miejscowego przewiduje siê realizacjê zadañ z zakresu sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej:
1) budowa kolektorów kanalizacji deszczowej,
2) budowa oœwietlenia ulicznego.
2. Zasady finansowania zadañ nale¿¹cych do zadañ
w³asnych Gminy Miejskiej:
Finansowanie kosztów ponoszonych przy realizacji
zadañ odbywaæ siê bêdzie przy pe³nym lub czêœciowym udziale œrodków bud¿etowych Gminy Miejskiej.
Projektowane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej oszacowano na kwotê rzêdu
2 052 000 z³. (bez parkingów wielopoziomowych kubaturowych), w tym:
— budowa i przebudowa dróg, budowa parkingów –
1 162 000 z³.,
— budowa ci¹gów pieszych, pieszo – jezdnych, œcie¿ek rowerowych – 398 000. z³.,
— budowa kanalizacji deszczowej – 294 000 z³.,
— oœwietlenie ulic – 100 000 z³.,
— 5% nieprzewidziane koszty – 98 000 z³.
W analizie nie oszacowano ewentualnych kosztów
wykupu gruntów – projektowane zadania znajduj¹ siê
na terenach bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej. Przewidziane w planie inwestycje mog¹ byæ realizowane w
ró¿nych formach organizacyjno–prawnych np. poprzez
powo³anie jednostek organizacyjnych, dzia³aj¹cych na
zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego, zgodnie
z Ustaw¹ z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z dnia 6 wrzeœnia 2005 r.
Nr 169, poz. 1420).
Koszty przewidziane na realizacjê zadañ, powinny
byæ przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI), a tak¿e w nowych uchwa³ach bud¿etowych
Rady Miejskiej w Ustce.
Prace realizacyjne bêd¹ prowadzone sukcesywnie w
miarê pozyskiwania odpowiednich œrodków, w latach od
2007 roku do co najmniej 2017 roku. Nie okreœla siê
szczegó³owego harmonogramu realizacji wy¿ej wymienionych zadañ.

547
UCHWA£A Nr XLVI/256/2006
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rzeczenica” dla terenów po³o¿onych przy drodze krajowej nr 25 Bobolice – Oleœnica w GwieŸdzinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 41 ust 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z póŸniejszymi zmianami), i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi
zmianami), na wniosek Wójta Gminy: Rada Gminy Rzeczenica
Stwierdza zgodnoœæ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zapisami Studium
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uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczenica uchwalonego Uchwa³¹ Nr
XXII/119/2004 z dnia 23 wrzeœnia 2004 r. Rady Gminy
Rzeczenica i uchwala
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZECZENICA DLA TERENÓW
PO£O¯ONYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ Nr 25 BOBOLICE – OLEŒNICA W GWIEŸ DZINIE.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmuje obszar okreœlony w za³¹czniku graficznym do
Uchwa³y Nr XXX/170/2005 z dnia 31 maja 2005 Rady
Gminy Rzecznica w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po³o¿onych przy drodze krajowej
nr 25 Bobolice – Oleœnica w GwieŸdzinie zwany dalej
„planem” i przyjmuje go jako akt prawa miejscowego.
Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y s¹ dokumenty:
1. za³¹cznik nr 1 – rysunek planu skala 1: 2000 wraz z
wyrysem ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczenica
§1
1. Zakresem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) ustalenie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
3) ustalenie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego;
4) ustalenie parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy;
5) ustalenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
6) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
7) ustalenie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, w tym
terenów górniczych,
8) ustalenie szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem miejscowym,
9) ustalenie stawek procentowych, na podstawie których ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4.
10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;
2. W wyniku przeprowadzonej analizy Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczenica oraz innych materia³ów
wyjœciowych ustala siê, ¿e na obszarze objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie zachodz¹ przes³anki do okreœlenia:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

2) zasad ochrony dóbr kultury wspó³czesnej;
3) granic obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej
4) granic terenów pod budowê obiektów handlowych,
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 8;
5) sposobu zagospodarowania terenów, nara¿onych
na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych
osuwaniem siê mas ziemnych;
6) granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych
oraz terenów s³u¿¹cych organizacji imprez masowych;
7) granic terenów i pomników zag³ady oraz ich stref
ochronnych, a tak¿e ograniczenia dotycz¹ce prowadzenia na ich terenie dzia³alnoœci gospodarczej, okreœlone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów by³ych hitlerowskich obozów zag³ady.
8) granic obszarów wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub
rekultywacji.
§2
Pojêcia o specyficznym dla niniejszej uchwa³y znaczeniu, u¿ywane w ustaleniach planu miejscowego,
nale¿y rozumieæ jak ni¿ej:
1. teren – elementarny fragment planu miejscowego o
okreœlonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wyodrêbniony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczaj¹cymi i opisany symbolem
identyfikacyjnym. Ka¿dorazowo w ramach terenu
mog¹ wystêpowaæ: wewnêtrzna obs³uga komunikacyjna, parkingi, elementy ma³ej architektury, sieci j
urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ izolacyjna i ozdobna – o ile nie koliduj¹ z przeznaczeniem dopuszczalnym.
2. parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu – ka¿dorazowo dotycz¹
stanu docelowego obejmuj¹cego ³¹cznie zabudowê
istniej¹c¹ i projektowan¹.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustaleniu okreœlonego przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia oraz
innego sposobu zabudowy i zagospodarowania.
2) dzia³alnoœci nieuci¹¿liwej – rozumie siê przez to
dzia³alnoœæ, której wszelka uci¹¿liwoœæ nie wykracza poza granice terenu bêd¹cego w dyspozycji
w³aœciciela,
3) dzia³alnoœci uci¹¿liwej – rozumie siê przez to dzia³alnoœæ powoduj¹c¹ przekroczenie dopuszczalnej
emisji zanieczyszczeñ powietrza i ziemi, ha³asu i
wibracji, poza terenem, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, lub wprowadzaj¹ce ograniczenia w u¿ytkowaniu terenów przylegaj¹cych,
4) wysokoœci zabudowy – rozumie siê przez to wysokoœæ mierzon¹ od œredniego poziomu terenu do
najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy),
5) zabudowie us³ugowej – nale¿y przez to rozumieæ
budynki us³ugowe i budynki u¿ytecznoœci publicznej,
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6) powierzchni zabudowy – nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê podstawy budynku liczon¹ po zewnêtrznym jego obrysie,
7) powierzchni zabudowanej – nale¿y przez to rozumieæ sumê powierzchni zabudowy i powierzchni
dojazdów chodników, parkingów, itp.
4. W czêœci tekstowej graficznej wprowadzono oznaczenia uzupe³niaj¹ce dopuszczone § 9 ust 4 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 26.08.2003
(Dz. U. nr 164 poz. 1587) w tym:
1) tereny oznaczone symbolem MOP (miejsca obs³ugi podró¿nych)– nale¿y przez to rozumieæ tereny przewidziane pod kompleksowe us³ugi dla
podró¿nych przemieszczaj¹cych siê œrodkami
transportu samochodowego oraz transportu towarowego po³¹czone z innymi us³ugami uzupe³niaj¹cymi o charakterze hotelarskim i wypoczynku
œwi¹tecznego wraz infrastruktur¹ techniczn¹ oraz
parkingami, niezbêdnymi do ich funkcjonowania,
2) tereny oznaczone symbolem KS tereny parkingów, obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi transportu samochodowego; w tym miêdzy innymi stacja paliw,
automatyczna myjnia, warsztat obs³ugi codziennej wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz parkingami, niezbêdnymi do ich funkcjonowania,
§3
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. Mo¿liwoœci zagospodarowania terenów i budowy
struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz cechy
zagospodarowania przestrzennego okreœlone s¹ poprzez ustalenia tekstowe i graficzne w rysunku planu, które zawieraj¹ zakazy, nakazy realizacji celów
us³ugowych w tym lokalnych oraz wymogów kszta³towania ³adu przestrzennego.
2. Przekszta³cenia ustalone w pkt. 1 kierowaæ siê winny zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, kierunki którego okreœlono w opracowaniu ekofizjograficznym
jako podstawy kszta³towania zabudowy terenów potwierdzonej w prognozie skutków wp³ywu planu na
œrodowisko naturalne.
3. Formowanie nowych obiektów kubaturowych i in¿ynierskich powinno nawi¹zywaæ do wartoœciowych
elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu.
4. Utrzymanie b¹dŸ przebudowa istniej¹cych obiektów
kubaturowych oraz realizacja nowych obiektów, a
tak¿e zmiana zagospodarowania i sposobu u¿ytkowania terenu, nie mog¹ naruszaæ:
1) praw w³aœcicieli, u¿ytkowników i w³adaj¹cych s¹siaduj¹cymi terenami,
2) aktualnie obowi¹zuj¹cych norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
3) wymagañ ochrony œrodowiska,
4) innych wymagañ, a w szczególnoœci zwi¹zanych
z gospodark¹ wodn¹ i geologi¹,
5) ochron¹ gruntów rolnych i leœnych okreœlonych w
odrêbnych przepisach.

Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§4
1. Nakazuje siê ochronê terenów zieleni w tym drzew
zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami gminnymi, w tym Programem ochrony œrodowiska przyjêtym Uchwa³¹ Nr XXXV/201/05 Rady Gminy w
Rzeczenicy z dnia 29 listopada 2005 r.
2. Nakazuje siê minimalizowanie przekszta³ceñ powierzchni ziemi i jej ochronê przed erozj¹ poprzez
w³aœciwe zagospodarowanie i odprowadzanie wód
opadowych. Przy realizacji robót ziemnych nale¿y
egzekwowaæ zdjêcie próchniczej gleby oraz jej odpowiednie zdeponowanie, umo¿liwiaj¹ce ponowne wykorzystanie.
3. Stosownie do postanowieñ opinii Wojewody Pomorskiego nr ŒR/Œ.II.6650/2005 z 28.11.2005 nakazuje siê:
1) realizacjê wyprzedzaj¹co system odprowadzenia
œcieków (o dopuszczalnych parametrach) do sieci kanalizacji wiejskiej,
2) z uwagi na zaleganie w obszarze opracowania
zbiorników wód podziemnych wszelkie obiekty i
urz¹dzenia winny byæ zabezpieczone przed awaryjnym wyciekiem œrodków toksycznych w tym
przede wszystkim ropopochodnych,
3) w przypadku realizacji inwestycji mog¹cych zanieczyœciæ teren oraz wody podziemne ustala siê
wymóg:
a) podczyszczenia wód opadowych odbieranych
z powierzchni utwardzonych i parkingów przed
wprowadzeniem do kanalizacji lub wód powierzchniowych œródl¹dowych,
b) gromadzenia w warunkach hermetycznych materia³ów i surowców do produkcji rolnej lub
ogrodniczej,
4) gospodarkê odpadami komunalnymi i przemys³owymi nale¿y realizowaæ zgodnie z przepisami ustawy z 27.04.2001 o odpadach oraz ustawy z
13.09.1996 o utrzymaniu w czystoœci i porz¹dku
w gminie i aktualnych przepisów prawa miejscowego w tym przede wszystkim nak³ada siê obowi¹zek:
a) zasadê segregacji odpadów u Ÿród³a ich powstania w celu ich odzyskania, unieszkodliwienia, zbierania i transportu,
b) zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie
indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5) dla istniej¹cych obiektów zabudowy przy których
dopuszczalne poziomy ha³asu przekracza warunki klimatu akustycznego w rozumieniu art. 113
ust. 2 i art. 114 ustawy Prawo Ochrony Œrodowiska
wymagana jest realizacja zabezpieczeñ technicznych (szpalery drzew, kurtyny i ekrany akustyczne), w celu skutecznego obni¿enia poziomu ha³asu
do dopuszczalnego,
6) dla celów zaopatrzenia w ciep³o obowi¹zuje zasada realizacja Ÿród³a ciep³a na paliwo ekologiczne: gaz, lekki olej opa³owy, inne niekonwencjonalne
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Ÿród³a ciep³a – dopuszcza siê u¿ycie paliwa niskoemisyjnych przy zastosowaniu atestowanych kot³ów o sprawnoœci powy¿ej 75%,
7) Przy realizacji robót ziemnych nale¿y wyegzekwowaæ zdjêcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej
oraz jej odpowiednie zdeponowanie, umo¿liwiaj¹ce jej ponowne zagospodarowanie i ponadto zakazuje siê prowadzenia niekorzystnego przekszta³cania
gruntu, a w przypadkach koniecznoœci wykonania
podcinek stoków, nasypów zbudowaæ obiekty zabezpieczaj¹ce przed usuwaniem siê mas ziemi.
8) projektowane stacje paliw p³ynnych winna mieæ
opracowan¹ dokumentacjê okreœlaj¹c¹ warunki
hydrogeologiczne odpowiadaj¹ce wymogom rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z 19.12.2001 w
sprawie szczegó³owych wymogów jakim powinny
odpowiadaæ dokumentacje hydrologiczne i geologiczno – in¿ynierskie, ustalenia i wnioski wynikaj¹ce z opracowañ wymienionych w pkt. 3) powinny
byæ wykorzystane na etapie ustaleñ lokalizacyjnych i projektowych sporz¹dzanych stosownie do
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2000
w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie,
9) ustala siê dodatkowe warunku w zakresie ochrony œrodowiska:
a) hermetyzacjê instalacji dystrybucji i gromadzenia paliw (uk³ad zamkniêty „wahade³ko gazowe),
b) zabezpieczenie przed ponadnormatywnym poziomem ha³asu s¹siaduj¹cych obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
10) uszczelnienie i zabezpieczenie istniej¹cej sieci i
urz¹dzeñ gazowych oraz zachowanie stosownych
stref od innych sieci i urz¹dzeñ
Ustalenia dotycz¹ce rysunku planu
§5
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sk³ada siê z czêœci tekstowej, stanowi¹cej treœæ niniejszej uchwa³y oraz opracowania graficznego, zwanego dalej „rysunkiem planu” bêd¹cego jego integraln¹
czêœci¹
2. Rysunek planu, o których mowa w ust. 1 opracowano w skali 1: 2000 na mapie zasadniczej i stanowi
za³¹cznik nr 1
3. Rysunek planu zawiera obowi¹zuj¹ce ustalenia okreœlone graficznie. Informacja o tych ustaleniach zawarta jest w legendzie rysunku planu. Obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami s¹:
1) granice opracowania miejscowego planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nym sposobie zagospodarowania,
3) oznaczenia cyfrowe i literowe przeznaczenia oraz
sposobie zagospodarowania,
4) granice strefy ochrony sanitarnej,
5) inne oznaczenia zawarte w legendzie s¹ oznaczeniami uzupe³niaj¹cymi.

4. Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu, w tym treœæ
podk³adu mapowego, maj¹ charakter informacyjny.
§6
1. Podstaw¹ do sporz¹dzania projektów budowlanych
dla terenów objêtych planem jest zaœwiadczenie obejmuj¹ce wypisy i wyrysy z niniejszej uchwa³y.
§7
Zasady ochrony terenów i obiektów wynikaj¹ce z
przepisów odrêbnych, w tym dotycz¹ce wp³ywu
eksploatacji górniczej, nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem
siê mas ziemnych
1. Obszar objêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie znajduje siê w granicach obszaru górniczego. Wznoszenie lub przebudowa
trwa³ych budowli oraz urz¹dzeñ nie wymaga uwzglêdnienia warunków okreœlonych w uzgodnieniu do zezwolenia na wzniesienie lub przebudowê trwa³ych
budowli w trybie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.
2. W obrêbie opracowania planu ustala siê ochronê zalegaj¹cych udokumentowanych zasobów w tym:
— G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 126 –
(po³udniowo zachodni fragment gminy).
3. Na terenach o których mowa w ust 2. ustala siê szczególne warunki ochrony poprzez wprowadzenie:
1) nakazu podczyszczenia wód opadowych odbieranych z powierzchni utwardzonych i parkingów
przed wprowadzeniem do kanalizacji, oczyszczalni w³asnej, lub rowów melioracyjnych,
2) nakaz uporz¹dkowania gospodarki wodno – œciekowej w tym w³¹czenie kanalizacji do gminnego
systemu odprowadzania i oczyszczania œcieków.
4. Wed³ug Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczenica tereny objête miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego znajduj¹ siê poza granicami obszarów zagro¿eniu zalaniem wodami rzecznymi w czasie powodzi w przypadku przerwania wa³ów przeciw
powodziowych. W granicach opracowania wed³ug
aktualnego rozeznania nie istniej¹ mo¿liwoœæ wystêpowania zagro¿eñ zalewowych wodami powodziowymi oraz wystêpowania geodynamicznych zjawisk
(potencjalnych osuwisk).
Ustalenia dla terenów przeznaczonych dla realizacji
inwestycji celu publicznego
§8
1. Realizacje inwestycji celu publicznego – nale¿y przez
to rozumieæ dzia³ania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i
krajowym), stanowi¹ce realizacjê celów, o których
mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2000 r. Nr
46, poz. 543 z póŸniejszymi zmianami);
2. Terenami wyznaczonymi dla realizacji inwestycji celu publicznego, s¹:
1) Tereny komunikacyjne oznaczone symbolami 1DK
nr 25 KD–G rezerwa terenu pod fragment drogi
krajowej stanowi¹cej obwodnicê GwieŸdzina w
granicach opracowania,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

Poz. 547

— 1647 —

2) Tereny komunikacyjne oznaczone symbolami 2DK
nr 25 KD–G fragment drogi krajowej w granicach
opracowania,
3) Tereny komunikacyjne drogi wewnêtrzna oznaczona symbolem KDW,
§9
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Ustala siê rezerwê terenu pod fragment drogi krajowej nr 25 stanowi¹cej obwodnicê GwieŸdzina w granicach opracowania oznaczonej symbolem 1KD–G
klasy techniczno – u¿ytkowej – G:
1) przeznaczenie – 1KD – G – tereny dróg publicznych klasy funkcjonalno technicznej – G; w ci¹gu
drogi krajowej nr 25 Bobolice – Oleœnica w granicach opracowania,
2) szerokoœæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 30 m
jezdnia jednoprzestrzenna o parametrach wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych, do czasu sprecyzowania rozwi¹zañ technicznych na etapie
przyjêtych opracowañ studialnych w niniejszym
planie ustalono rezerwê terenu w pasie o szerokoœci 35 m, oraz dodatkowo obustronne pasy serwisowe po 10 m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy 32,5 m od osi rezerwy pod drogê,
4) stosownie do postanowienia GDDKiA O/Gd z
24.11.2005 ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej dla terenów zlokalizowanych w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi oznaczonej symbolem
identyfikacyjnym 1KD – G:
a) budowa lub przebudowa dróg publicznych (w
tym równie¿ urz¹dzenia zjazdów publicznych),
spowodowana inwestycj¹ niedrogow¹ nale¿y
do inwestora tego przedsiêwziêcia,
b) szczegó³owe warunki budowy lub przebudowy
dróg, o których mowa w ppkt. a) okreœli umowa
miêdzy zarz¹dc¹ drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.
2. Ustala siê utrzymanie terenu pod fragment drogi krajowej nr 25 w granicach opracowania oznaczonej symbolem 2KD–G klasy techniczno – u¿ytkowej – G do
czasu zrealizowania obwodnicy okreœlonej w ust 1.:
1) przeznaczenie – 2KD – G – tereny dróg publicznych klasy funkcjonalno technicznej – G; w ci¹gu
drogi krajowej nr 25, w granicach opracowania do
osi drogi,
2) ustala siê ¿e po zrealizowaniu obwodnicy w ci¹gu drogi krajowej nr 25 nowe przeznaczenie KD
– L – tereny dróg publicznych klasy funkcjonalno
technicznej – L;
3) szerokoœæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 25 m
jezdnia jednoprzestrzenna o parametrach wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
4) ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej dla terenów zlokalizowanych w bezpoœrednim s¹siedztwie ulicy oznaczonej symbolem
identyfikacyjnym KD – G: jak w ust. 1 pkt 4).
3. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu systemem
dróg wewnêtrznych KDW

1) przeznaczenie – tereny dróg wewnêtrznych dojazdowych funkcjonowanie do czasu realizacji obwodnicy GwieŸdzina,
2) dopuszcza siê – realizacjê infrastruktury technicznej w poboczu drogi, chodników, œcie¿ek rowerowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych,
3) ustala siê standardy zagospodarowania terenu:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych w terenach zabudowanych 10 m,
b) szerokoœæ jezdni 7 m minimalna 6,5 m,
§ 10
Dla obiektów i sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetyka ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi:
1) Ÿród³em zasilania w energiê elektryczn¹ jest stacja
„GwieŸdzin” 110/15kV SN znajduj¹ca siê poza opracowaniem,
2) ustala siê ¿e przesy³ energii SN œredniego napiêcia
odbywa siê sieci¹ linii 15 kV do s³upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o mocy od 100 – 250 kVA
znajduj¹cej siê w s¹siedztwie opracowania; ustala
siê mo¿liwoœæ zwiêkszenia mocy w dostosowaniu do
potrzeb poprzez modyfikacjê i rozbudowê istniej¹cych stacji,
3) po stronie niskich napiêæ zaleca siê kablowanie systemu w obrêbie terenów zainwestowania,
4) adaptuje siê istniej¹c¹ liniê WN 110 kV wraz ze stref¹ ograniczonego u¿ytkowania 2 x 15 m
§ 11
1. Dla obiektów i sieci infrastruktury technicznej – wodoci¹gi ustala siê nastepuj¹ce zasady obs³ugi:
1) zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z wiejskiego wodoci¹gu W ? 90, który w ca³oœci pokrywa potrzeby socjalno – bytowe i us³ug,
2) stwierdza siê brak technicznych ograniczeñ pe³nej obs³ugi terenów.
2. Ustala siê mo¿liwoœci rozbudowy systemu stosownie do potrzeb socjalno–bytowych, us³ug oraz celów
gaœniczych.
§ 12
1. Dla obiektów i sieci infrastruktury technicznej – kanalizacja ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi:
— realizacjê od podstaw pod³¹czenia do wiejskiej sieci kanalizacyjnej K t³ ? 160 i oczyszczani œcieków
2. Z uwagi na zaleganie w obszarze opracowania zbiorników wód podziemnych wszelkie obiekty i urz¹dzenia winny byæ zabezpieczone przed awaryjnym
wyciekiem œrodków toksycznych w tym przede
wszystkim ropopochodnych.
3. W przypadku realizacji inwestycji mog¹cych zanieczyœciæ teren oraz wody podziemne ustala siê wymóg:
1) podczyszczenia wód opadowych odbieranych z
powierzchni utwardzonych i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji lub wód powierzchniowych œródl¹dowych,
2) gromadzenia w warunkach hermetycznych materia³ów i surowców do produkcji rolnej lub ogrodniczej,
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§ 13
Gospodarka odpadami
Ustala siê realizacjê systemu gromadzenia i wywozu
odpadów komunalnych na zasadach, których ramy organizacyjne stanowi¹ aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy
gminne, w tym Uchwa³a Nr XXIV/140/97 Rady Gminy w
Rzeczenicy z dnia 07 lipca 1997 r. w sprawie szczególnych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Rzeczenica i Uchwa³¹ Nr XXXV/201/05 Rady
Gminy w Rzeczenicy z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjêcia Programu ochrony œrodowiska wraz z Planem gospodarki odpadami.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
§ 14
1. Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem: KS, MOP 1 ustala siê sposób zagospodarowania:
1) przeznaczenie – tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi transportu samochodowego; w tym miêdzy
innymi stacja paliw, automatyczna myjnia, warsztat obs³ugi codziennej wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz parkingami, niezbêdnymi do ich
funkcjonowania,
2) dopuszcza siê realizacjê – us³ug komercyjnych:
handlu, gastronomii, hotelarstwa oraz inne obiekty i urz¹dzenia, w zakresie niezbêdnym dla funkcjonowania przeznaczenia terenu w tym:
a) budynków gospodarczych i gara¿owych, zwi¹zanych z przeznaczeniem ustalonym w ust. 1),
b) zabudowy us³ugowej zwi¹zanych z przeznaczeniem ustalonym w ust. 1),
c) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunikacyjnej niezbêdnych dla obs³ugi terenu, zalecane stanowiska postojowe w obrêbie dzia³ki,
d) zieleni, elementów ma³ej architektury i ci¹gi piesze.
3) stawka procentowa – ustalenia planu miejscowego zmieniaj¹ wartoœci tych terenów – 10%;
4) Zakazuje siê – realizacjê obiektów i urz¹dzeñ nie
zwi¹zanych z ustalonym przeznaczeniem.
5) Dla terenów oznaczonych symbolem ustala siê:
a) ustala siê 50% wielkoœci powierzchni u¿ytkowania dopuszczalnego w stosunku do powierzchni funkcji podstawowej.
b) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 50%
powierzchni dzia³ki,
c) maksymaln¹ powierzchniê utwardzona do 20%
powierzchni dzia³ki,
d) maksymaln¹ powierzchniê zabudowan¹ do 70%
powierzchni dzia³ki,
e) minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹
30% powierzchni dzia³ki,
f) maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy dwie kondygnacje nadziemne, nie wiêcej ni¿ 9 m,
g) dachy symetryczne o nachyleniu po³aci 35 0–
450, z dopuszczeniem facjatek, lukarn i doœwietleñ,

h) minimaln¹ powierzchniê wydzielanej dzia³ki
1200 m2,
§ 15
2. Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem: KS, MOP 2 ustala siê sposób zagospodarowania:
1) przeznaczenie – tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi transportu samochodowego; w tym miêdzy
innymi parkingi dla poci¹gów drogowych (TIR),
stacja paliw, automatyczna myjnia, warsztat obs³ugi codziennej wraz z infrastruktur¹ techniczn¹
oraz parkingami, niezbêdnymi do ich funkcjonowania,
2) dopuszcza siê realizacjê – us³ug komercyjnych:
handlu w tym do 2000 m 2 pu, gastronomii, hotelarstwa, motel, obs³uga ruchu turystycznego oraz
inne obiekty i urz¹dzenia, w zakresie niezbêdnym
dla funkcjonowania przeznaczenia terenu w tym:
a) budynków gospodarczych i gara¿owych, zwi¹zanych z przeznaczeniem ustalonym w ust. 1),
b) zabudowy us³ugowej zwi¹zanych z przeznaczeniem ustalonym w ust. 1),
c) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunikacyjnej niezbêdnych dla obs³ugi terenu, zalecane stanowiska postojowe w obrêbie dzia³ki,
d) zieleni, elementów ma³ej architektury i ci¹gi piesze.
3) stawka procentowa – ustalenia planu miejscowego zmieniaj¹ wartoœci tych terenów – 20%;
4) Zakazuje siê – realizacjê obiektów i urz¹dzeñ nie
zwi¹zanych z ustalonym przeznaczeniem.
5) Dla terenów oznaczonych symbolem ustala siê:
a) ustala siê 60% wielkoœci powierzchni u¿ytkowania dopuszczalnego w stosunku do powierzchni funkcji podstawowej.
b) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 45%
powierzchni dzia³ki,
c) maksymaln¹ powierzchniê utwardzona do 25%
powierzchni dzia³ki,
d) maksymaln¹ powierzchniê zabudowan¹ do 70%
powierzchni dzia³ki,
e) minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹
30% powierzchni dzia³ki,
f) maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy dwie kondygnacje nadziemne, nie wiêcej ni¿ 11 m,
g) dopuszcza siê realizacjê masztów reklamowych,
h) dachy symetryczne o nachyleniu po³aci 35 0–
450, z dopuszczeniem facjatek, lukarn i doœwietleñ,
i) minimaln¹ powierzchniê wydzielanej dzia³ki
1200 m2,
§ 16
Ustalenie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;
Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu objêtego symbolem: KS, MOP 2 systemem dróg wewnêtrznych
1) przeznaczenie – tereny dróg wewnêtrznych KDW
dojazdowych funkcjonowanie do czasu realizacji
obwodnicy GwieŸdzina,
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2) dopuszcza siê – realizacjê infrastruktury technicznej w poboczu drogi, chodników, œcie¿ek rowerowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych,
3) po zakoñczeniu budowy obwodnicy GwieŸdzina
obiekty wymienione w pkt. 1) i 2) nale¿y zlikwidowaæ za wyj¹tkiem infrastruktury technicznej nale¿y zachowaæ w zrealizowanych przepustach.
§ 17
Na terenach objêtych opracowaniem planu nie wystêpuj¹ zabytkowe obiekty budowlane, oraz obszary podlegaj¹ce ochronie ze wzglêdu na wartoœci kulturowe, w
myœl obowi¹zuj¹cej ustawy o ochronie zabytków. Nie
wystêpuj¹ równie¿ obszary objête ochron¹ stanowisk
archeologicznych.
§ 18
Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
objêtych planem
1. Plan nie wskazuje obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ oraz podzia³ów nieruchomoœci
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
2. Podzia³y nieruchomoœci powinny byæ przeprowadzone na zasadach okreœlonych na rysunku planu.
§ 19
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rzeczenica.
§ 20
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rzeczenica
Maria Guza
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UCHWA£A Nr 57/395/2006
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 24 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoœci Izbica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1581) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U z 2003r, Nr 80, poz. 717 z póŸn.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
DZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Zgodnie z uchwa³¹ Nr 46/471/2002 Rady Gminy G³ówczyce z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoœci Izbica oraz uchwa³¹

Nr 37/376/2006 Rady Gminy G³ówczyce z dnia 26 lipca
2006 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr 46/471/2002, po
stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy G³ówczyce” zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 43/
466/2002 Rady Gminy w G³ówczycach z dnia 28 sierpnia 2002 r., uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowoœci Izbica, zwany dalej
„planem”.
§2
Integralnymi czêœciami planu jest niniejsza uchwa³a
oraz nastêpuj¹ce za³¹czniki do uchwa³y:
1) Nr 1– rysunek planu wraz z wyrysem ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2) Nr 2 – rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu,
3) Nr 3– rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§3
1. Plan okreœla:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
3) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej;
5) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi;
8) szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których plan
ustala op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
2. Plan nie okreœla ze wzglêdu na niewystêpowanie w
obszarze objêtym jego ustaleniami terenów górniczych a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych;
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§4
1. Ilekroæ w dalszej czêœci uchwa³y u¿ywa siê okreœleñ
zwi¹zanych z planem, takich jak:
1) „dach symetryczny”– nale¿y przez to rozumieæ
dach o jednakowym k¹cie nachylenia oraz symetrii uk³adu po³aci;
2) „elewacja frontowa – nale¿y przez to rozumieæ elewacjê budynku zwrócon¹ w kierunku ulicy publicznej lub wewnêtrznej, w przypadku budynków
naro¿nych nale¿y przez to rozumieæ dwie elewacje naro¿nika znajduj¹cego siê u zbiegu ulic;
3) „nieprzekraczalna linia zabudowy” – nale¿y przez
to rozumieæ liniê, której nie mo¿e przekroczyæ ¿adna z czêœci budowanego lub rozbudowywanego
obiektu – ich przebieg okreœla siê poprzez odczyt
osi linii na rysunku planu;
4) „obowi¹zuj¹ca linia zabudowy”– nale¿y przez to
rozumieæ liniê, na której nale¿y umiejscowiæ elewacjê frontow¹ budowanego obiektu, ich przebieg
okreœla siê poprzez odczyt osi linii na rysunku planu;
5) „teren”– nale¿y przez to rozumieæ wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi obszar o okreœlonej w
planie funkcji podstawowej, oznaczony symbolem;
6) „tymczasowe zagospodarowanie” – nale¿y przez
to rozumieæ okreœlony uchwa³¹ sposób korzystania z terenu do momentu docelowego zainwestowania zgodnego z funkcj¹ terenu okreœlon¹
zapisami planu;
7) „udzia³ powierzchni zabudowy”– nale¿y przez to
rozumieæ udzia³ powierzchni budynków po³o¿onych w obrêbie dzia³ki budowlanej (z wy³¹czeniem
udzia³u powierzchni biologicznie czynnej oraz ci¹gów komunikacyjnych), liczony po obrysie zewnêtrznym murów, ograniczony powierzchni¹
wyra¿on¹ procentem powierzchni zabudowy w
proporcji do ca³kowitej powierzchni dzia³ki;
8) „wymagany uk³ad dachu”– nale¿y przez to rozumieæ ustalony przebieg najd³u¿szego odcinka kalenicy dachu dwu lub wielospadowego od strony
linii zabudowy, ulicy lub ci¹gu pieszego, lub te¿
wymagany przebieg d³u¿szego boku dachu p³askiego;
9) „wysokoœæ zabudowy” – nale¿y przez to rozumieæ
wysokoœæ liczon¹ od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku do kalenicy lub
zbiegu po³aci dachowej.
§5
1. Przedmiotem planu s¹ tereny, przeznaczone na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej, us³ugowej, tereny
wykorzystywane rolniczo, wód powierzchniowych i
zieleni oraz tereny komunikacji drogowej.
2. W obszarze objêtym planem wydziela siê tereny zabudowy mieszkaniowej, o funkcjach oznaczonych
na rysunku planu nastêpuj¹cymi symbolami: MN/U–
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
towarzyszeniem us³ug;

3. W obszarze objêtym planem wydziela siê tereny zabudowy us³ugowej, o funkcjach oznaczonych na rysunku planu nastêpuj¹cymi symbolami:
1) UA/MN– tereny us³ug administracji z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej;
2) UK– tereny us³ug kultury;
3) US– tereny sportu i rekreacji;
4) UT– tereny obs³ugi ruchu turystycznego (pole namiotowe z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi);
5) UT/ZP– tereny obs³ugi ruchu turystycznego z towarzyszeniem zieleni parkowej.
4. W obszarze objêtym planem wydziela siê tereny wykorzystywane rolniczo, o funkcjach oznaczonych na
rysunku planu nastêpuj¹cymi symbolami:
1) R– tereny rolnicze;
2) RU– tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rybackich;
5. W obszarze objêtym planem wydziela siê tereny wód
powierzchniowych i zieleni o funkcjach oznaczonych
na rysunku planu nastêpuj¹cymi symbolami:
1) WS – tereny wód powierzchniowych;
2) ZC– tereny cmentarzy;
3) ZL– tereny lasów;
4) RL – tereny obs³ugi gospodarki leœnej;
6. W obszarze objêtym planem wydziela siê tereny komunikacji drogowej, o funkcjach oznaczonych na rysunku planu nastêpuj¹cymi symbolami:
1) KD– tereny komunikacji samochodowej (parkingi
i place manewrowe);
2) KD–L– tereny dróg lokalnych;
3) KD–D– tereny dróg dojazdowych;
4) KD–W– tereny dróg wewnêtrznych;
5) KP– ci¹gi piesze.
§6
1. Okreœlone w planie funkcje terenów wskazuj¹ podstawowy, ustalony w planie sposób ich u¿ytkowania.
2. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupe³niaj¹cych dla funkcji podstawowej, bez zmiany generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków
ochrony œrodowiska przyrodniczego i kulturowego.
3. Na rysunku planu za obowi¹zuj¹ce uznaje siê linie
rozgraniczaj¹ce, oznaczone jako œciœle okreœlone linie ci¹g³e, dla wskazania na rysunku planu podzia³u na tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach
zagospodarowania, przebieg tych linii dla celów opracowañ geodezyjnych nale¿y okreœlaæ poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu.
DZIA£ II
Przepisy szczegó³owe– wszystkie tereny
Rozdzia³ 1
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
§7
Dla ochrony podstawowych elementów œrodowiska
przyrodniczego i krajobrazu obszarów objêtych planem
ustala siê:
1) pe³n¹ ochronê zasobów przyrodniczych na obszarach objêtych planem;
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2) ochronê lokalnych korytarzy ekologicznych, obszarów podmok³ych, zadrzewieñ przydro¿nych oraz œródpolnych, pomników przyrody;
3) ochronê strefy wgl¹dów na obszary S³owiñskiego
Parku Narodowego i Jeziora £ebsko, poprzez objêcie ich ca³kowitym zakazem zabudowy i sytuowania
tymczasowych obiektów budowlanych, powoduj¹cych istotne zmiany w lokalnym krajobrazie;
4) zachowanie istniej¹cych zadrzewieñ na terenach
wskazanych dla ró¿nych form u¿ytkowania o ile nie
koliduj¹ one z planowan¹ zabudow¹ oraz wprowadzanie ci¹gów zielni wzd³u¿ traktów komunikacyjnych pieszych i samochodowych;
5) zapewnienie ci¹g³oœci korytarzy ekologicznych lokalnych cieków wodnych z zachowaniem pasa zieleni niskiej szerokoœci 10.00 m od cieku wodnego
(objêtego zakazem wprowadzania zabudowy, grodzenia oraz nasadzeñ zieleni wysokiej),
6) zapewnienie publicznego dostêpu do brzegów jezior
w wyznaczonych do tego miejscach, z utrzymaniem
ich obudowy w naturalne elementy zieleni (zadrzewienia, trzcinowiska);
7) w przypadku realizacji inwestycji mog¹cych zanieczyœciæ wody podziemne nale¿y dokonywaæ rozpoznania warunków hydrogeologicznych zgodnie w
wymogami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze;
8) uporz¹dkowanie gospodarki cieplnej poprzez wprowadzanie alternatywnych paliw zamiast paliwa sta³ego (miêdzy innymi: gazu, oleju opa³owego) w celu
wyeliminowania niskich emisji a tak¿e zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach
nie zadaszonych materia³ów powoduj¹cych wtórne
pylenie;
Rozdzia³ 2
Zasady ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§8
1. Plan ustala ochronê zasobów archeologicznego dziedzictwa kulturowego obszaru objêtego ustaleniami
planu w obrêbie stref ujêtych w ewidencji konserwatorskiej:
1) WII– czêœciowej ochrony stanowisk archeologicznych:
a) Izbica stan. nr I – AZP 5–33/8 – zlokalizowane
na terenie oznaczonym symbolem 35R,
b) Izbica stan. nr 3– AZP 5–33/2 – zlokalizowane
czêœciowo na terenie oznaczonym symbolem I
UK oraz czêœciowo na terenie oznaczonym
8 MN/U,
c) Izbica stan. nr 4– AZP 5–33/1 – zlokalizowane
na terenie oznaczonym symbolem 48 MN1U,
d) Izbica stan. nr 5 – AZP 5–33/6 – zlokalizowane
czêœciowo na terenie oznaczonym symbolem
5OZL oraz czêœciowo na terenie oznaczonym
49R,
e) Izbica stan. nr 6– AZP 5–33/5 – zlokalizowane
czêœciowo na terenie oznaczonym symbolem
5OZL oraz czêœciowo na terenie oznaczonym
49R,
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f) Izbica stan. nr 7– AZP 5–33/7 – zlokalizowane
czêœciowo na terenie oznaczonym symbolem
5OZL oraz czêœciowo na terenie oznaczonym
51 R,
g) Izbica stan. nr 8 – AZP 5–33/9 – zlokalizowane
na terenie oznaczonym symbolem 53R
h) Izbica stan. nr 10– AZP 5–33/15 – zlokalizowane czêœciowo na terenie oznaczonym symbolem 58ZL oraz czêœciowo na terenie
oznaczonym 53R,
i) Izbica stan. nr 11 – AZP 5–33/3 – zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 8 MN/U,
j) Izbica stan. nr 12– AZP 5–33/4 – zlokalizowane
na terenie oznaczonym symbolem 63 MN/U,
k) Izbica stan. nr 18 – AZP 5–32/1 – zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 68 MN/U,
l) Izbica stan. nr 19– AZP 5–32/2 – zlokalizowane
czêœciowo na terenie oznaczonym symbolem
75ZL oraz czêœciowo na terenie oznaczonym
61 R;
2) WIII– ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych:
a) Izbica stan. nr 9 – AZP 5–33/14 – zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 53R,
b) Izbica stan. nr 13– AZP 5–32/4 – zlokalizowane
na terenie oznaczonym symbolem 84R,
c) Izbica stan. nr 14 – AZP 5–33/10 – zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 53R,
d) Izbica stan. nr 15 – AZP 5–33/11 – zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 53R,
e) Izbica stan. nr 16– AZP 5–33/12 – zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 53R,
f) Izbica stan. nr 20– AZP 5–32/3 – zlokalizowane
na terenie oznaczonym symbolem 61 R.
2. Dla stref WII– czêœciowej ochrony stanowisk archeologicznych plan ustala:
1) nakaz ochrony stanowisk archeologicznych poprzez przeprowadzenie archeologicznych badañ
ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne, na powierzchni objêtej stref¹ archeologicznej ochrony terenu, w granicach ca³ego
stanowiska archeologicznego;
2) nakaz okreœlenia pozwoleniem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zakresu archeologicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych prace ziemne inwestycyjne, wydanym na wniosek
inwestora przynajmniej z 3–miesiêcznym wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczêciem robót
ziemnych;
3) dopuszczenie trwa³ego zainwestowania terenu po
zakoñczeniu badañ archeologicznych.
3. Dla stref WIII– ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych plan ustala:
1) nakaz ochrony stanowisk archeologicznych poprzez przeprowadzenie archeologicznych badañ
interwencyjnych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi inwestycyjnymi;
2) nakaz okreœlenia pozwoleniem Wojewódzkiego
Konserwator Zabytków zakresu archeologicznych
badañ interwencyjnych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi inwestycyjny-
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mi, wydanym na wniosek inwestora z miesiêcznym wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczêciem robót ziemnych;
3) dopuszczenie trwa³ego zainwestowania terenu po
zakoñczeniu badañ w formie nadzoru archeologicznego.
4. Ochrona stanowisk archeologicznych w obrêbie stref
WII i WIII obowi¹zuje do czasu przeprowadzenia badañ archeologicznych, w terminie 3 miesiêcy od zakoñczenia prac terenowych, o ile organ w³aœciwy w
zakresie ochrony dóbr kultury nie wznowi postêpowania w sprawie wydanego pozwolenia na okreœlone
badania, teren mo¿e byæ zainwestowany bez ograniczeñ ze wzglêdu na ochronê archeologiczn¹.
5. Po³o¿enie i zasiêg przestrzenny wymienionych stref
ochrony archeologiczno– konserwatorskiej wskazano na rysunku planu oraz w Dziale III niniejszej
uchwa³y: Szczegó³owe zasady zagospodarowania
terenu.
§9
Dla ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi oraz elementów istniej¹cej, historycznej
zabudowy plan ustala:
1) zakaz lokalizacji dodatkowych linii zabudowy równolegle do drogi wiejskiej;
2) nakaz utrzymania istniej¹cego charakteru, skali zabudowy oraz uk³adu przestrzennego wsi;
3) nakaz zachowanie istniej¹cego uk³adu drogi wiejskich;
4) nakaz lokalizacji nowej zabudowy w nawi¹zaniu do
najstarszych obiektów;
5) nakaz dostosowanie nowej zabudowy do podstawowych cech stylistycznych najstarszych budynków –
w tym – wysokoœci zabudowy, usytuowania kalenicy w stosunku do ulicy, kszta³tu dachu, roz³o¿enia i
wymiarów otworów okiennych i drzwiowych;
6) nakaz zachowania tradycyjnych podzia³ów parcelacyjnych w historycznej czêœci wsi i lokalizacja nowych siedlisk z dopuszczeniem podzia³u szerokich
dzia³ek prostopadle do ulicy (drogi) z szerokoœci¹
frontu pozwalaj¹c¹ na zlokalizowanie w linii zabudowy budynku w kalenicowym uk³adzie zabudowy.
7) dopuszczenie adaptacji istniej¹cych budynków do
wprowadzania nowych funkcji, w sposób nie naruszaj¹cy ich historycznego charakteru;
8) dopuszczenie realizacji nowej zabudowy w gabarytach i na lokalizacji zabudowy dotychczasowej, w
nawi¹zaniu do usuniêtej lub w oparciu o typ zabudowy regionalnej;
9) ograniczenie rozbudowy i nadbudowy poddaszy w
historycznej zabudowie w czêœci frontowej i elewacjach bocznych, jeœli zmienia to w istotny sposób historyczny kszta³t zabudowy;
§ 10
Plan nie okreœla zasad ochrony dóbr kultury wspó³czesnej ze wzglêdu na brak wystêpowania przedmiotu
tych ustaleñ.

Rozdzia³ 3
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
§ 11
Dla okreœlenia lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, ustala siê:
1) wprowadzanie nowej zabudowy o wysokoœci do 9 m;
2) wysokoœæ kondygnacji (licz¹c wraz z elementami
konstrukcji stropów)– 3 m,
3) stosowanie dachów dwu i wielo spadowych, symetrycznych, (o nachyleniu po³aci 38 – 45 0);
4) przebieg g³ównej kalenicy dachu równoleg³y do przebiegu ulicy wiejskiej;
5) stopieñ wykorzystania terenu uzale¿nia siê od lokalnych uwarunkowañ terenowych, przy za³o¿eniu zachowania 70% powierzchni dzia³ki budowlanej jako
powierzchni biologicznie czynnej;
6) obiekty towarzysz¹ce nale¿y lokalizowaæ w sposób
dopasowany do zabudowy o funkcji podstawowej (w
zakresie kszta³tu bry³y, budynku jego oraz u¿ytych
materia³ów wykoñczeniowych);
7) zabudowa us³ugowa (handel, gastronomia) powinna pod wzglêdem charakteru zabudowy charakteryzowaæ siê cechami obiektów z najbli¿szego
otoczenia, pod wzglêdem wszystkich wskaŸników
wymienionych powy¿ej;
8) zabudowa gospodarcza i inwentarska towarzysz¹ca zabudowie mieszkaniowej winna spe³niaæ odpowiednie wymagania sanitarno – epidemiologiczne i
byæ nieuci¹¿liwa dla otoczenia.
Rozdzia³ 4
Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane
§ 12
1. Plan ustala nastêpuj¹ce zasady i warunki podzia³u
nieruchomoœci na dzia³ki budowlane:
1) funkcja, wielkoœæ i kszta³t wydzielonych dzia³ek
musz¹ spe³niaæ warunki wynikaj¹ce z ustaleñ planu i z przepisów szczególnych;
2) wymagane jest zapewnienie wartoœci u¿ytkowych
dla wszystkich powstaj¹cych w wyniku podzia³u
dzia³ek;
3) podzia³ na dzia³ki budowlane powinien przebiegaæ zgodnie z przebiegiem proponowanych linii
podzia³u na rysunku planu,
4) dopuszczenie zmiany sposobu podzia³u oraz prowadzenia wtórnych podzia³ów pod warunkiem zapewnienia dostêpu do drogi publicznej
5) nakaz wydzielenia dzia³ek budowlanych o nastêpuj¹cych parametrach:
a) minimalnej powierzchni 1.000,00 m 2,
b) minimalnej szerokoœci frontu 20,00 m,
c) k¹cie po³o¿enia granic dzia³ki w stosunku do
pasa drogowego w zakresie od 75 0 do 900.
2. Dla pozosta³ych nieruchomoœci nie bêd¹cych dzia³kami budowlanymi stosuje siê odpowiednie przepisy
o gospodarce nieruchomoœciami.
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Rozdzia³ 5
Zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury
technicznej
§ 13
1. Dla zaopatrzenia w wodê dla potrzeb u¿ytkowych
nowo powsta³ych obiektów, ustala siê:
1) rozbudowê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej na ca³ym obszarze objêtym ustaleniami planu;
2) po³¹czenie wodoci¹gu wiejskiego z planowanym
gminnym systemem zaopatrzenia w wodê w oparciu o ujêcia w miejscowoœci Rzuszcze.
2. Dla odprowadzenia œcieków bytowych z istniej¹cych,
nowo powsta³ych i modernizowanych obiektów, ustala siê:
1) budowê sieci kanalizacyjnej i w³¹czenie jej w gminny system kanalizacyjny za poœrednictwem ruroci¹gu t³ocznego oraz oczyszczalni œcieków w
G³ówczycach;
2) dopuszcza siê do czasu realizacji w/w systemu
budowê:
a) przydomowych wysokosprawnych oczyszczalni œcieków,
b) bezodp³ywowych zbiorników na œcieki.
3. Dla zaopatrzenia w ciep³o zak³ada siê wykorzystanie indywidualnych Ÿróde³ ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego oraz opartego o spalanie
drewna i materia³ów pochodnych.
4. Dla zaopatrzenia w gaz plan ustala korzystanie z indywidualnych zbiorników na gaz propan– butan.
5. Dla zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ plan ustala
korzystanie z istniej¹cego systemu linii energetycznych kablowych, œredniego i niskiego napiêcia i wprowadzanie nowych elementów sieci, takich jak: stacje
transformatorowe, linie œredniego i niskiego napiêcia
dla obs³ugi nowo powsta³ych budowli; kablowanie linii napowietrznych oraz usuwanie innych kolizji z istniej¹cymi sieciami energetycznymi bêdzie
nastêpowaæ w trakcie procesu inwestycyjnego na
koszt inwestora.
6. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych plan ustala korzystanie z istniej¹cego systemu kablowej sieci telefonicznej powi¹zanej z gminnym systemem
telekomunikacji.
7. Plan ustala nastêpuj¹ce zasady gromadzenia i usuwania sta³ych odpadów komunalnych:
1) dopuszczenie wprowadzania systemu wstêpnej
segregacji odpadów;
2) nakaz gromadzenia odpadów w szczelnych pojemnikach w obrêbie posesji;
3) nakaz usuwania odpadów do punktów sk³adowania odpadów stanowi¹cych elementy gminnego
systemu utylizacji odpadów komunalnych.
Dzia³ III
Szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu
Rozdzia³ 1
Tereny zabudowy
§ 14
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UK plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: us³ugi kultury – koœció³ parafialny;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
a) nakaz ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w obrêbie strefy W II. czêœciowej
ochrony stanowisk archeologicznych (dotyczy
stanowiska: Izbica stan. nr 3– AZP 5–33/2), w
sposób okreœlony przepisami § 8. ust. 2, 4;
b) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego: nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób
okreœlony przepisami § 9,
c) nakaz ochrony formy architektonicznej obiektu
koœcio³a (gabarytów wysokoœciowych, formy
dachu i rodzaju pokrycia, kompozycji i wystroju elewacji, formy stolarki okiennej i drzwiowej,
wystroju wnêtrza) poprzez:
a) utrzymanie tradycyjnej kompozycji architektonicznej obiektu
b) uzgadnianie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków dzia³añ maj¹cych wp³yw na wygl¹d obiektu (remontów, adaptacji)
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11. pkt 3,
7, ponadto:
a) na terenie tym plan ustala obowi¹zuj¹c¹ liniê
zabudowy dla budynku koœcio³a wskazan¹ na
rysunku planu;
b) w otoczeniu koœcio³a dopuszcza siê lokalizacjê
sta³ych i tymczasowych obiektów s³u¿¹cych kultowi religijnemu jak: dróg krzy¿owych, kaplic
oraz elementów ma³ej architektury, s³u¿¹cych
kultowi religijnemu i obs³udze wiernych;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki budowlane: plan ustala zakaz podzia³u nieruchomoœci;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 15
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
2 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11, ponadto przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
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§ 16
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
4 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9,
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 17
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
6 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
4) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
5) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 18
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
7 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz kszta³towania uk³adu zabudowy w nawi¹zaniu do wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami § 9,
pkt. 3, 4, 5, 6, 8;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 19
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
8 MN/U plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
a) nakaz ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w obrêbie strefy W II. czêœciowej ochrony
stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowisk:
Izbica stan. nr 3– AZP 5–33/2, Izbica stan. nr 11 –
AZP 5–33/3), w sposób okreœlony przepisami § 8.
ust. 2, 4,
b) nakaz kszta³towania uk³adu zabudowy w nawi¹zaniu do wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9, pkt. 3, 4, 5, 6, 8;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 20
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
9UT/ZP plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa obs³ugi ruchu turystycznego z towarzyszeniem zieleni parkowej;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz kszta³towania uk³adu zabudowy w nawi¹zaniu do wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami § 9,
pkt. 3, 4, 5, 6, 8;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11. pkt 2, 3,
4, 6, 7, 8, ponadto:
a) przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje œcis³e stosowanie siê do przebiegu obowi¹zuj¹cych
linii zabudowy, wskazanych na rysunku planu oraz
wykreowanie symetrycznej zachodniej elewacji
g³ównego budynku dla zamkniêcia widokowego
drogi publicznej;
b) plan ustala wysokoœæ zabudowy na trzy kondygnacje wraz z poddaszem u¿ytkowym;
c) przy wznoszeniu nowych budowli obowi¹zuje nakaz bezwzglêdnej ochrony elementów zabytkowego drzewostanu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane: plan ustala zakaz podzia³u nieruchomoœci;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 21
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
10 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
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2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskazanych na rysunku
planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 22
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
11 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskazanych na rysunku
planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 23
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
15 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz kszta³towania uk³adu zabudowy w nawi¹zaniu do wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami § 9,
pkt. 3, 4, 5, 6, 8;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskazanych na rysunku
planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 24
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
16 MN/U plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskazanych na rysunku
planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 25
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
19RU plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa obs³ugi
produkcji w gospodarstwach rybackich;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8;
3) ze wzglêdu na zagro¿enie wyst¹pienia powodzi i
podtapiania, plan ustala zakaz wprowadzania zabudowy;
4) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane: plan ustala zakaz podzia³u nieruchomoœci;
5) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 26
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
21 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, ponadto plan ustala zakaz wznoszenia nowej zabudowy
poni¿ej rzêdnej 1.2 m.n.p.m w obszarach zagro¿onych powodzi¹ wskazanych na rysunku planu;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskazanych na rysunku
planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 27
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
25UT plan ustala:
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1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa us³ug turystyki (pola namiotowego z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi);
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz kszta³towania uk³adu zabudowy w nawi¹zaniu do wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami § 9,
pkt. 1, 3, 5;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 28
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
28 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, ponadto plan ustala zakaz wznoszenia nowej zabudowy
poni¿ej rzêdnej 1.2 m.n.p.m w obszarach zagro¿onych powodzi¹ wskazanych na rysunku planu;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz kszta³towania uk³adu zabudowy w nawi¹zaniu do wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami § 9,
pkt. 3, 4, 5, 6, 8;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 29
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
30 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;

6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 30
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
31 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8 ponadto
plan ustala zakaz wznoszenia nowej zabudowy poni¿ej rzêdnej 1.2 m.n.p.m w obszarach zagro¿onych
powodzi¹ wskazanych na rysunku planu;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 31
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
38 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 32
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
42 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskazanych na rysunku
planu;
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5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 33
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
44 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskazanych na rysunku
planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 34
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
46 MN/U plan ustala:
1) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz kszta³towania uk³adu zabudowy w nawi¹zaniu do wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami § 9,
pkt. 3, 4, 5, 6, 8;
3) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskazanych na rysunku
planu;
4) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
5) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 35
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
48 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
a) nakaz ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w obrêbie strefy W II. czêœciowej ochrony
stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowiska:
Izbica stan. nr 4– AZP 5–33/1), w sposób okreœlony przepisami § 8. ust. 2, 4,
b) nakaz kszta³towania uk³adu zabudowy w nawi¹zaniu do wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami §
9, pkt. 3, 4, 5, 6, 8;

4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 36
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
55US plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowane tereny sportu i rekreacji (boisko wiejskie);
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) na terenie tym dopuszcza siê wznoszenie tymczasowych i sta³ych obiektów s³u¿¹cych obs³udze terenów sportu: szatni, trybun w sposób okreœlony w
ogólnych zasadach kszta³towania zabudowy, o wysokoœci nieprzekraczaj¹cej jednej kondygnacji;
4) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane: plan ustala zakaz podzia³u nieruchomoœci;
5) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 37
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
57ZC plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹cy cmentarz komunalny;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) na terenie tym dopuszcza siê wznoszenie obiektów
oraz elementów ma³ej architektury, s³u¿¹cych pochówkom zmar³ych oraz kultowi religijnemu;
4) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane: plan ustala zakaz podzia³u nieruchomoœci;
5) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 38
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
60UT plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa us³ug turystyki (oœrodka ³owieckiego);
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu nakaz zachowania minimalnego
udzia³u powierzchni biologicznie czynnej dzia³ki:
50%;
3) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11. pkt 1, 2,
3, 5, 7, 8, 9, ponadto:
a) przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskazanych na rysunku planu,
b) obowi¹zuje ograniczenie powierzchni zabudowy
do 400 m2, liczonej dla wszystkich budynków ³¹cznie;
c) obowi¹zuje ograniczenie iloœci budynków w obrêbie terenu do 3;
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4) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
5) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 39
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
63 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
a) nakaz ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w obrêbie strefy W II. czêœciowej ochrony
stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowiska:
Izbica stan. nr 12– AZP 5–33/4), w sposób okreœlony przepisami § 8. ust. 2, 4,
b) nakaz kszta³towania uk³adu zabudowy w nawi¹zaniu do wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami §
9, pkt. 3, 4, 5, 6, 8;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 40
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
64 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 41
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
66 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu

przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 42
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
68 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
a) nakaz ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w obrêbie strefy W II. czêœciowej ochrony
stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowiska:
Izbica stan. nr 18 – AZP 5–32/1), w sposób okreœlony przepisami § 8. ust. 2, 4,
b) nakaz kszta³towania uk³adu zabudowy w nawi¹zaniu do wykszta³conego historycznie uk³adu przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9, pkt. 3, 4, 5, 6, 8;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 43
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
69 MN/U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem us³ug;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony wykszta³conego historycznie uk³adu
przestrzennego wsi w sposób okreœlony przepisami
§ 9;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych.
§ 44
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
70UT plan ustala:
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1) przeznaczenie terenu: us³ugi turystyki i rekreacji;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
3) ze wzglêdu na zagro¿enie wyst¹pienia powodzi i
podtapiania, plan ustala zakaz wprowadzania zabudowy;
4) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ej drogi publicznej oraz ci¹gu pieszego 72KP.
§ 45
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
73UA/MN plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: istniej¹ca zabudowa us³ug
administracji z towarzyszeniem mieszkalnictwa –
obiekty leœnictwa G³ówczyce;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 8. ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 7, 11;
4) zasady kszta³towania zabudowy jak w § 11 ponadto
przy wznoszeniu nowej zabudowy obowi¹zuje stosowanie siê do przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy, wskazanych na rysunku planu;
5) zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki
budowlane jak w § 12 ust. 1;
6) obs³uga komunikacyjna za poœrednictwem przyleg³ych dróg publicznych;
Rozdzia³ 2
Tereny wykorzystywane rolniczo
§ 46
Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symbolem
12R, 17R plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: u¿ytkowane rolnicze– ³¹ki i
nieu¿ytki w strefie brzegowej Jeziora £ebsko;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
3) dla ochrony strefy wzgl¹du w obszary S³owiñskiego
Parku Narodowego oraz Jeziora ³ebsko, na terenie
tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy oraz wznoszenia obiektów tymczasowych, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wzd³u¿ brzegu Jeziora £ebsko ci¹gu
pieszego przy u¿yciu materia³ów nie oddzia³uj¹cych
niekorzystnie na otoczenie.
§ 47
Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symbolem
22R, 27R, 33R plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: u¿ytkowanie rolnicze;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.
§ 48
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
35R plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: u¿ytkowanie rolnicze;

2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w obrêbie strefy W II. czêœciowej ochrony stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowiska: Izbica
stan. nr I – AZP 5–33/8), w sposób okreœlony przepisami § 8. ust. 2, 4;
4) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.
§ 49
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
39R plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: u¿ytkowanie rolnicze;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.
§ 50
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
49R plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: u¿ytkowanie rolnicze;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w obrêbie stref W II. czêœciowej ochrony stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowisk: Izbica
stan. nr 5 – AZP 5–33/6, Izbica stan. nr 6– AZP
5–33/5), w sposób okreœlony przepisami § 8. ust. 2,
4;
4) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.
§ 51
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
51R plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: u¿ytkowanie rolnicze;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w obrêbie strefy W II. czêœciowej ochrony stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowiska: Izbica
stan. nr 7– AZP 5–33/7), w sposób okreœlony przepisami § 8. ust. 2, 4,
4) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.
§ 52
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
53R:
1) przeznaczenie terenu: u¿ytkowanie rolnicze;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w obrêbie:
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a) strefy W II. czêœciowej ochrony stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowiska: Izbica stan. nr 8
– AZP 5–33/9), w sposób okreœlony przepisami §
8. ust. 2, 4,
b) strefy W III. ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowisk: Izbica stan.
nr 14 – AZP 5–33/10, Izbica stan. nr 15 – AZP
5–33/11, Izbica stan. nr 16– AZP 5–33/12, Izbica
stan. nr 10– AZP 5–33/15), w sposób okreœlony
przepisami § 8. ust. 3, 4;
4) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami: 5ZL, 18ZL, 29ZL, 34ZL, 36ZL, 37ZL, 40ZL, 41ZL plan
ustala:
1) przeznaczenie terenu: lasy;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.

§ 53

§ 57

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
61R plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: u¿ytkowanie rolnicze;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: nakaz
ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w
obrêbie stref:
a) W II. czêœciowej ochrony stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowiska: Izbica stan. nr 19– AZP
5–32/2), w sposób okreœlony przepisami § 8. ust.
2, 4;
b) W III. ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowiska: Izbica stan. nr 20–
AZP 5–32/3), w sposób okreœlony przepisami § 8.
ust. 3, 4;
4) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
50ZL plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: lasy;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) zasady ochrony zasobów œrodowiska kulturowego:
nakaz ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w obrêbie stref W II. czêœciowej ochrony stanowisk archeologicznych (dotyczy stanowisk: Izbica
stan. nr 5 – AZP 5–33/6, Izbica stan. nr 6– AZP
5–33/5, Izbica stan. nr 7– AZP 5–33/7), w sposób
okreœlony przepisami § 8. ust. 2, 4;
4) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.

§ 54
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
80R plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: u¿ytkowanie rolnicze– ³¹ki i
nieu¿ytki w strefie brzegowej Jeziora £ebsko;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
3) dla ochrony strefy wzgl¹dów w obszary S³owiñskiego Parku Narodowego oraz Jeziora ³ebsko, na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy oraz
wznoszenia obiektów tymczasowych, za wyj¹tkiem
przeprowadzenia wzd³u¿ brzegu Jeziora £ebsko ci¹gu pieszego przy u¿yciu materia³ów nie oddzia³uj¹cych niekorzystnie na otoczenie.
§ 55
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
84R plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: u¿ytkowanie rolnicze;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: nakaz
ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w
obrêbie strefy W III. ograniczonej ochrony stanowisk
archeologicznych (dotyczy stanowiska: Izbica stan.
nr 13– AZP 5–32/4), w sposób okreœlony przepisami
§ 8. ust. 3, 4;
4) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.

Rozdzia³ 3
Tereny lasów
§ 56

§ 58
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami: 52ZL, 54ZL, 58ZL, 59ZL, 62ZL, 65ZL, 71ZL, 74ZL
plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: lasy;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.
§ 59
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
75ZL plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: lasy;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: nakaz
ochrony zabytków archeologicznych po³o¿onych w
obrêbie strefy W II. czêœciowej ochrony stanowisk
archeologicznych (dotyczy stanowiska: Izbica stan.
nr 19– AZP 5–32/2), w sposób okreœlony przepisami
§ 8. ust. 2, 4;
4) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.
§ 60
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 76ZL, 78ZL, 85ZL plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: lasy;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 5, 7;
3) na terenie tym plan ustala ca³kowity zakaz zabudowy.
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§ 61
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
86 RL plan ustala:
1) przeznaczenie terenu na teren obs³ugi produkcji leœnej.
2) dla tego terenu obowi¹zuj¹ odrêbne przepisy ustawy
o lasach z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 Nr56 poz. 679).
Rozdzia³ 4
Tereny wód powierzchniowych
§ 62
Dla terenów oznaczanych na rysunku planu symbolem 32WS plan ustala:
przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe– kana³
£eby;
zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i
krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
dla ochrony przed powodz¹ obowi¹zuj¹ zapisy ustawy
Prawo Wodne;
wszelkie zmiany stosunków wodnych nale¿y uzgadniaæ z Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej;
dopuszcza siê wykorzystanie kana³u jako szlaku kajakowego.
Rozdzia³ 5
Tereny komunikacji samochodowej
§ 63
Ustala siê powi¹zania uk³adu komunikacyjnego obszaru objêtego ustaleniami planu z zewnêtrznym uk³adem
komunikacji drogowej za poœrednictwem terenów:
1) 87KD–L – w ci¹gu istniej¹cej drogi powiatowej Nr
1127G Izbica– Gaæ,
2) 88KD–L – w ci¹gu istniej¹cej drogi powiatowej Nr
1128G G³ówczyce – Izbica.
§ 64
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 14KD, 56KD, 67KD plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja samochodowa
– parkingu dla obs³ugi ruchu turystycznego i mieszkañców;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 5, 8;
3) dla ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem plan ustala wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz wyposa¿enie jej w system kanalizacji
deszczowej;
4) zasady kszta³towania zabudowy: obok zatoki parkingowej dopuszcza siê budowê obiektów pomocniczych, takich jak obiekty o wysokoœci 1 nadziemnej
kondygnacji w tym: ma³ego handlu, toalet, tablic informacyjnych.
§ 65
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 87KD–L
plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: komunikacja samochodowa–
istniej¹ca droga lokalna w ci¹gu drogi powiatowej
Nr 1127G Izbica– Gaæ;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych w zakresie
od 7.00 m. do 18.00 m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie budowy w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi chodników, œcie¿ek rowerowych,
c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni
wysokiej o ile nie koliduje to z bezpieczeñstwem ruchu pojazdów,
d) zakaz umieszczania w obrêbie pasa drogowego
obiektów reklamowych.
§ 66
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 88KD–L
plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja samochodowa–
istniej¹ca droga lokalna w ci¹gu drogi powiatowej Nr
1128G G³ówczyce– Izbica;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych w zakresie
od 9.00 m. do 17.00 m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie budowy w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi chodników, œcie¿ek rowerowych,
c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni
wysokiej o ile nie koliduje to z bezpieczeñstwem ruchu pojazdów,
d) zakaz umieszczania w obrêbie pasa drogowego
obiektów reklamowych.
§ 67
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 89KD–D
plan ustala:
1) przeznaczenie terenu na tereny komunikacji samochodowej – istniej¹ce drogi dojazdowe;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych w zakresie
od 10.00 m. do 18.00 m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie budowy w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi chodników, œcie¿ek rowerowych,
c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni
wysokiej o ile nie koliduje to z bezpieczeñstwem ruchu pojazdów,
d) zakaz umieszczania w obrêbie pasa drogowego
obiektów reklamowych.
§ 68
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 90KD–D
plan ustala:
1) przeznaczenie terenu na tereny komunikacji samochodowej – planowane drogi dojazdowe;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10.00 m
zgodnie z rysunkiem planu,
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b) dopuszczenie budowy w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi chodników, œcie¿ek rowerowych,
c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni
wysokiej o ile nie koliduje to z bezpieczeñstwem ruchu pojazdów,
d) zakaz umieszczania w obrêbie pasa drogowego
obiektów reklamowych.
§ 69
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 91KD–D
plan ustala:
1) przeznaczenie terenu na tereny komunikacji samochodowej – istniej¹ce drogi dojazdowe;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych w zakresie
od 7.00 m. do 14.00 m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie budowy w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi chodników, œcie¿ek rowerowych,
c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni
wysokiej o ile nie koliduje to z bezpieczeñstwem ruchu pojazdów,
d) zakaz umieszczania w obrêbie pasa drogowego
obiektów reklamowych.
§ 70
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 92KD–D
plan ustala:
1) przeznaczenie terenu na tereny komunikacji samochodowej – istniej¹ce drogi dojazdowe;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych w zakresie
od 10.00 m. do 15.00 m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie budowy w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi chodników, œcie¿ek rowerowych,
c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni
wysokiej o ile nie koliduje to z bezpieczeñstwem ruchu pojazdów,
d) zakaz umieszczania w obrêbie pasa drogowego
obiektów reklamowych.
§ 71
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 93KD–D
plan ustala:
1) przeznaczenie terenu na tereny komunikacji samochodowej – planowane drogi dojazdowe;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10.00 m
zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie budowy w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi chodników, œcie¿ek rowerowych,
c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni
wysokiej o ile nie koliduje to z bezpieczeñstwem ruchu pojazdów,
d) zakaz umieszczania w obrêbie pasa drogowego
obiektów reklamowych.
§ 72
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 94KD–D
plan ustala:

1) przeznaczenie terenu na tereny komunikacji samochodowej – planowane drogi dojazdowe;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych w zakresie
od 10.00 m. do 20.00 m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie budowy w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi chodników, œcie¿ek rowerowych,
c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni
wysokiej o ile nie koliduje to z bezpieczeñstwem ruchu pojazdów,
d) zakaz umieszczania w obrêbie pasa drogowego
obiektów reklamowych.
§ 73
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 95KD–W
plan ustala:
przeznaczenie terenu: komunikacja samochodowa –
droga wewnêtrzna dla obs³ugi przystani rybackiej;
szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10.00 m zgodnie z rysunkiem planu,
nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bezpieczeñstwem ruchu pojazdów,
Rozdzia³ 6
Tereny komunikacji pieszej
§ 74
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 13KP, 43KP, 45KP, 47KP plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: ci¹gi piesze – prowadz¹ce z
terenów zabudowy w kierunku Jeziora £ebsko, do
budowy w liniach rozgraniczaj¹cych 4 m wzd³u¿
utrwalonych historycznie traktów pieszych;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
3) na terenie tym plan ustala mo¿liwoœæ lokalizowania
tymczasowych i sta³ych obiektów ma³ej architektury, takich jak: tablice informacyjne, drogowskazy,
³awki, kosze na œmieci (oraz pomosty i przystanie w
sposób okreœlony przez s³u¿by ochrony przyrody).
§ 75
Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symbolem
72KP plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: ci¹g pieszy – prowadz¹cy z
terenów zabudowy w kierunku pomostu widokowego
na brzegu Jeziora £ebsko, do budowy w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m wzd³u¿ utrwalonych historycznie traktów pieszych;
2) zasady ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu jak w § 7. pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
3) na terenie tym plan ustala mo¿liwoœæ lokalizowania
tymczasowych i sta³ych obiektów ma³ej architektury, takich jak: tablice informacyjne, drogowskazy,
³awki, kosze na œmieci oraz pomosty w sposób okreœlony przez s³u¿by ochrony przyrody.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

Poz. 548

— 1663 —

Dzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 76
Plan ustala stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej
op³aty od wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokoœci:
1) 30% dla terenów:
a) MN/U– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z towarzyszeniem us³ug,
b) US– sportu i rekreacji,
c) UT– obs³ugi ruchu turystycznego (pole namiotowe z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi),
d) UT/ZP– obs³ugi ruchu turystycznego z towarzyszeniem zieleni parkowej.
2) 0% dla terenów:
a) UA/MN– us³ug administracji z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej,
b) UK– us³ug kultury,
c) R– rolniczych,
d) RU– obs³ugi produkcji w gospodarstwach rybackich,
e) WS –wód powierzchniowych,
f) ZC– cmentarzy,
g) ZL– lasów,
h) RL – obs³ugi gospodarki leœnej,
i) KD– komunikacji samochodowej (parkingi i place
manewrowe),
j) KD–L– tereny dróg lokalnych;
k) KD–D– tereny dróg dojazdowych;
l) KD–W– tereny dróg wewnêtrznych;
m) KP– ci¹gów pieszych.
§ 77
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy G³ówczyce.
§ 78
Uchyla siê uchwa³ê Nr 15/354/2006 r. Rady Gminy
G³ówczyce z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoœci Izbica.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 57/395/2006
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 24 paŸdziernika 2006 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w G³ówczycach przyjmuje nastêpuj¹ce rozstrzygniêcia w sprawie
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoœci Izbica:
§1
Odrzuca nastêpuj¹ce uwagi z³o¿one do projektu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du w dniach od
14–12–2005 do 04–01–2006:
1) Pana Waldemara Kota, zam. Izbica 42, 76–220 G³ówczyce, z³o¿ona w dniu 11–01–2006 w zakresie obejmuj¹cym: wniosek o mo¿liwoœæ wprowadzania
zabudowy rolniczo– mieszkaniowej na dzia³kach 110,
113, 611;
2) Pana Rafa³a Lewandowskiego, zam. Izbica 14,
76–220 G³ówczyce, z³o¿ona w dniu 16–01–2006 w
zakresie obejmuj¹cym: wniosek o mo¿liwoœæ rolniczego wykorzystania dzia³ek 245/1,245/5;
3) Pana Waldemara Kota, zam. Izbica 42, 76–220 G³ówczyce, z³o¿ona w dniu 17–01–2006 w zakresie obejmuj¹cym: wniosek o mo¿liwoœæ wprowadzania
zabudowy rolniczo– mieszkaniowej na dzia³kach 113.
§2
Odrzuca nastêpuj¹ce uwagi z³o¿one do projektu wy³o¿onego ponownie do publicznego wgl¹du w dniach od
11–09–2006 do 02–10–2006:
1) Pana Zbigniewa Chomy, zam. Izbica 55, 76–220
G³ówczyce, z³o¿ona w dniu 13–10–2006 w zakresie
obejmuj¹cym: wniosek o mo¿liwoœæ wprowadzania
zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce 292, 297, 298;
2) Pana Janusza Przeperskiego, zam. Izbica 37, 76–220
G³ówczyce, z³o¿ona w dniu 16–10–2006 w zakresie
obejmuj¹cym: wniosek o mo¿liwoœæ wprowadzania
zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce 294.

§ 79
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy G³ówczyce.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Dariusz Purzycki

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 57/395/2006
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 24 paŸdziernika 2006 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych 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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492) rozstrzyga siê, co nastêpuje:
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§1

§2

Zapisanymi w miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowoœci Izbica inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹cymi zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, które nale¿¹
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póŸniejszymi zmianami) do zadañ w³asnych gminy nale¿¹:
1) budowa odcinków dróg dojazdowych oznaczonych
na rysunku planu miejscowego symbolem:
3KD–D o ³¹cznej d³ugoœci 993.00 m;
2) modernizacja istniej¹cego uk³adu komunikacji drogowej we w³adaniu Gminy;
3) budowa w obrêbie korytarzy infrastruktury po³o¿onych w pasach drogowych:
a) odcinków sieci wodoci¹gowej – o ³¹cznej d³ugoœci 6800.00 m,
b) odcinków sieci kanalizacyjnej – o ³¹cznej d³ugoœci. 5300.00 m.
4) modernizacja istniej¹cej sieci wodoci¹gowej;

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2
Finansowanie zapisanych w niniejszym planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póŸniejszymi
zmianami), przy czym limity wydatków bud¿etowych na
wieloletnie programy inwestycyjne s¹ ujête ka¿dorazowo w bud¿ecie gminy na dany rok.

549
UCHWA£A Nr XLII/326/2006
Rady Gminy Zblewo
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia miejscowoœci na terenie Gminy
Zblewo, w których pobiera siê op³atê miejscow¹.
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 z póŸn.zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt.15,40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê miejscowoœci po³o¿one na terenie gminy
Zblewo posiadaj¹ce korzystne w³aœciwoœci klimatyczne, walory krajobrazowe, umo¿liwiaj¹ce pobyt osób w
celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych,
w których pobiera siê op³atê miejscow¹:
1) Twardy Dó³
2) Zblewo
3) Cis
4) Bytonia
5) Ma³y Bukowiec

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Ewa Jêdrzejewska
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UCHWA£A Nr XLVIII/55/06
Rady Gminy Kosakowo
19 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzia³ki nr ew.gr.195
/18 w Pogórzu w gminie Kosakowo.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29, art. 34, ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717,zmiany z 2004:Dz.U. Nr.6.poz. 41,Dz.U.Nr
141,poz. 1492)), art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80,
poz. 717 Nr 162, Poz. 1568), Rada Gminy Kosakowo
stwierdzaj¹c zgodnoœæ z ustaleniami obowi¹zuj¹cego studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêœci dzia³ki nr ew.gr.195/18 o powierzchni ok.2.89 ha w Pogórzu w gminie Kosakowo.
Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y s¹ za³¹czniki:
1) za³¹cznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:000.
Na rysunku planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
— linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
— oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie
terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
— nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku stanowi¹ informacje.
2) za³¹cznik nr 2 – rozstrzygniêcia dotycz¹ce sposobu
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du;
3) za³¹cznik nr 3 – rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania.
§2
Ustala siê obszar objêty planem wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi, oznaczony numerem 1 przeznaczony pod okreœlone grupy funkcji oznaczone literami lub
literami i cyframi. Ustala siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê
funkcjonaln¹ wydzielonego terenu:
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PRZEZNACZENIE TERENU
1UC/P – ZABUDOWA US£UGOWA – OBIEKT
HANDLOWY O POWIERZCHNI
PONAD 2000 m2.
DOPUSZCZA SIÊ US£UGI INNE.
DOPUSZCZA SIÊ OBIEKTY PRODUKCYJNE
I SK£ADOWE.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
1) intensywnoœæ zabudowy – nie ustala siê,
2) gabaryty budynków:
— wysokoœæ zabudowy – do rzêdnej 78.5 m npm.
— szerokoœæ elewacji frontowej – nie ustala siê,
3) rodzaj dachu – dowolny,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min.15% powierzchni dzia³ki,
5) powierzchnia zabudowy – do 50% powierzchni dzia³ki,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— od linii energetycznej 110 KV w uzgodnieniu z Koncernem Energetycznym „Energa” S.A. – Oddzia³ w
Gdañsku,
— od linii rozgraniczaj¹cej ulicy Derdowskiego –
8.0 m, (nie dotyczy obiektów infrastruktury, stacji
paliw, dy¿urek), od linii rozgraniczaj¹cej ulicy
P³k.D¹bka – 8.0 m,
— od pozosta³ych granic dzia³ki – zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Z 2002R,Nr
75 poz. 890 z póŸniejszymi zmianami),
— dopuszcza siê sytuowanie obiektów na granicy
dzia³ek (z wyj¹tkiem granic stanowi¹cych linie rozgraniczaj¹ce ulic) pod warunkiem uzyskania zgody w³aœciciela lub u¿ytkownika wieczystego
s¹siedniej dzia³ki, na granicy której by³by projektowany budynek,
7) budynki nale¿y projektowaæ z dba³oœci¹ o walory architektoniczne,
8) inne wymagania:
— na terenie opracowania dopuszcza siê lokalizacje
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
— projekt budowlany nale¿y uzgodniæ z Szefostwem
Infrastruktury Si³ Powietrznych w Warszawie, Wydzia³em Dróg Urzêdu Miasta Gdyni i Wydzia³em
In¿ynierii Ruchu Urzêdu Miasta Gdyni.
§4
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
1) teren opracowania znajduje siê w strefie uci¹¿liwoœci lotniska, w pomieszczeniach w których przebywaj¹ osoby zatrudnione nale¿y zastosowaæ przegrody
akustyczne zapewniaj¹ce klimat akustyczny zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

2) uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej
nie mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji inwestycji. Wyklucza siê dzia³alnoœæ i zastosowanie technologii stwarzaj¹cych powstanie zagro¿eñ dla
œrodowiska i ¿ycia ludzi, powoduj¹ce emisjê zanieczyszczeñ powstanie ponad normatywnego ha³asu,
pola elektromagnetycznego wyklucza siê dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z nie obudowanymi sk³adami materia³ów
sypkich,
3) teren opracowania planu po³o¿ony jest na obszarze
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 „Subniecka Gdañska” – nale¿y eliminowaæ czynniki wp³ywaj¹ce na pogorszenie jakoœci wód podziemnych,
4) nale¿y wykonaæ profesjonaln¹ inwentaryzacje zieleni wysokiej i wartoœciowe drzewa w ocenie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Gminy Kosakowo – zachowaæ,
5) na terenie lokalizacji poszczególnych inwestycji wprowadziæ zieleñ wysok¹,
6) maksymalnie ograniczyæ place budów i rygorystycznie przestrzegaæ zasad ochrony œrodowiska w trakcie realizacji inwestycji,
7) zagospodarowaæ zdjêta w trakcie realizacji inwestycji zdjêt¹ biologicznie warstwê gleby (np. do kszta³towania terenów zielonych),
8) obowi¹zuj¹ przepisy:
— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony
œrodowiska (Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z
póŸniejszymi zmianami),
— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody) Dz.U.Nr 92 z 2004 r.poz. 880).,
— Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ
zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia
do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko.
W par.3.1 p.52 w/w Rozporz¹dzenia obiekty handlowe na terenach o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha
mog¹ wymagaæ opracowania raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko.
§5
Nie ustala siê zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce wymagania dotycz¹ce kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych w
miejscach utrudniaj¹cych widocznoœæ komunikacyjn¹,
2) na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady rozmieszczania reklam i szyldów:
— kszta³t, wielkoœæ i miejsce umieszczenia szyldu
lub reklamy na budynkach musz¹ byæ dostosowane do skali i architektury budynku,
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— wyklucza siê stosowanie oœwietlenia pulsuj¹cego
wszelkich szyldów i reklam,
3) dopuszcza siê lokalizacjê masztów telefonii komórkowej,
4) w rozwi¹zaniach przestrzeni publicznych nale¿y przewidzieæ udogodnienia dla osób niepe³nosprawnych.
§7
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów okreœlono w § 3.
§8
Tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych.
Przez teren opracowania przebiegaj¹:
— linia energetyczna WN 110 KV – obowi¹zuj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia
30 paŸdziernika 2003 r.w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku
i sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. nr 192 poz. 1883),
— magistrala ciep³ownicza 2 DN 400 wraz z komor¹ i
kompensacj¹, ze stref¹ kontrolowan¹ o szerokoœci
5.0 m po obu stronach kana³u w której zakazuje siê
wznoszenia budynków, sadzenia drzew i podejmowania dzia³añ zagra¿aj¹cych trwa³oœci ciep³oci¹gu.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z
Okrêgowym Przedsiêbiorstwem Energetyki Cieplnej,
— na terenie nale¿y zapewniæ dojazd dla s³u¿b OPEC
i Koncernu Energetycznego „Energa” S.A.,
— dopuszcza siê zmiany przebiegu elementów infrastruktury technicznej na warunkach ustalonych przez
gestorów sieci.
§9
1. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci ustala siê jak ni¿ej:
1) minimalna powierzchnia dzia³ki 2500 m2 (nie dotyczy dzia³ek pod obiekty infrastruktury technicznej
i stacji paliw).
§ 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) Komunikacja:
— dojazd z projektowanej ulicy Derdowskiego. Wyklucza siê obs³ugê komunikacyjn¹ z ulicy P³k. D¹bka,
— w fazie koncepcji projektu budowlanego nale¿y
opracowaæ prognozê skutków budowy projektowanej inwestycji na warunku ruchu na ulicy P³k.
D¹bka ze szczególnym uwzglêdnieniem skrzy¿owania ulicy P³k. D¹bka i ulicy Derdowskiego. Nale¿y w wymaganej prognozie uwzglêdniæ
rozwi¹zania zawarte w koncepcji „Zasady obs³ugi komunikacyjnej w rejonie ul. P³k. D¹bka – obszar
na styku gmin Kosakowo i Gdynia” (opracowanie
Biura Konsultacyjno – Projektowego In¿ynierii Drogowej TRAFIK s.c.). Dopuszcza siê rozwi¹zania
etapowe o ile taka mo¿liwoœæ wyniknie z analiz i
prognoz ruchu.Prognozê nale¿y uzgodniæ z Wydzia³em In¿ynierii Ruchu Urzêdu Miasta Gdyni,

— parkingi – w obrêbie w³asnej dzia³ki wg.wskaŸnika:1 mp/3 zatrudnionych,3 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,2 mp/1 punkt us³ugowy oraz
miejsca dla samochodów dostawczych.,
— dla obiektów produkcyjnych i sk³adowych wed³ug
wymagañ inwestora,
— parkingi w maksymalnym stopniu projektowaæ jako podziemne,
— nale¿y zaprojektowaæ dojœcie piesze nie koliduj¹ce z parkingiem.
2) In¿ynieria:
a) zaopatrzenie w wodê – z gdyñskiego systemu wodoci¹gowego,
b) odprowadzenie œcieków – do systemu kanalizacji
sanitarnej, poprzez przepompowniê,
c) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo, z ulic i parkingów – po podczyszczeniu do
zbiornika retencyjnego z okresowym przepompowywaniem do kanalizacji deszczowej, w ci¹gach
pieszych zastosowaæ nawierzchnie przepuszczalne. Urz¹dzenie podczyszczaj¹ce powinny byæ zaprojektowane dla przejmowania opadów o
czêstotliwoœci wystêpowania 1 na rok i o czasie
trwania 15 minut lecz o iloœci nie mniejszej ni¿ powstaj¹cej z opadów o natê¿eniu 77 litrów na sekundê/ha;
d) zaopatrzenie w ciep³o – z nie emisyjnych lub nisko emisyjnych Ÿróde³ ciep³a, lub do miejskiej sieci ciep³owniczej,
e) zaopatrzenie w gaz – z istniej¹cego gazoci¹gu
œredniego ciœnienia poprzez rozbudowywan¹ sieæ
gazow¹,
f) gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz
na zorganizowane wysypisko odpadów, odpady
produkcyjne i powstaj¹ce w trakcie budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
g) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej,
h) elektroenergetyka – z sieci elektro energetycznej,
i) poprzeczne przejœcia sieciami przez jezdniê P³k.
D¹bka – nale¿y wykonaæ bez naruszania konstrukcji jezdni.
§ 11
Nie ustala siê sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
przeznaczonych na inwestycje na obszarze opracowania planu.
§ 12
Nie ustala siê obszarów rehabilitacji zabudowy i infrastruktury technicznej na obszarze opracowania planu.
§ 13
Nie ustala siê terenów rekreacyjno – wypoczynkowych na obszarze opracowania planu.
§ 14
Stawkê procentow¹ na podstawie której ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê –
30%.
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§ 15

§ 17

1. Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
1.1. Intensywnoœæ zabudowy jest to wskaŸnik wyra¿aj¹cy stosunek powierzchni ca³kowitej mierzonej po zewnêtrznym obrysie przegród
zewnêtrznych, wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajduj¹cych siê na danej dzia³ce budowlanej do powierzchni dzia³ki budowlanej,
1.2. Wysokoœæ zabudowy – wyra¿ona w metrach to
pionowy wymiar budynku liczony od poziomu
terenu do kalenicy, punktu zbiegu po³aci dachowych b¹dŸ górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej,
gzymsu lub attyki od naturalnej warstwicy terenu, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
1.3. Linia zabudowy – okreœlona planem jako linia
nieprzekraczalna lub obowi¹zuj¹ca, nie dotyczy wykuszy, werand, balkonów i niezabudowanych schodów, które mog¹ przekraczaæ
wyznaczon¹ liniê o 1,0 m,
1.4. Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz woda powierzchniowa na dzia³ce budowlanej, a tak¿e
50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów,
urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na
pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m 2,
1.5. reklamy wielkogabarytowa – reklamy o powierzchni wiêkszej ni¿ 3 m 2.
1.6. Powierzchnia zabudowana – wyra¿ana w procentach okreœla stosunek powierzchni zabudowanej do powierzchni dzia³ki budowlanej.
Powierzchnia zabudowana obejmuje oprócz budynków mieszkalnych równie¿ budynki gospodarcze w tym gara¿e,
1.7. Stawka procentowa – jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okreœlona w stosunku
procentowym do wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okreœlonych w art. 36 ust. 3 wym. ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
1.8. £ad przestrzenny – rozumiany jest jako takie
ukszta³towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn¹ ca³oœæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i
wymagania funkcjonalne,spo³eczno – gospodarcze, œrodowiskowe, kulturowe, oraz kompozycyjno – estetyczne.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 16 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.

§ 16
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w
celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kosakowo,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na stronach internetowych Gminy Kosakowo.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XLVIII/55/06
z dnia 19 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzia³ki nr ew. gr. 195/18 w
Pogórzu w gminie Kosakowo.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag z³o¿onych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717) Rada Gminy
rozstrzyga, co nastêpuje:
1. do wy³o¿onego w dniach od 06.09.2006 do
30.09.2006 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzia³ki nr ew. gr.
195/18 w Pogórzu w gminie Kosakowo. nie wniesiono uwag.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XLVIII/55/06
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 19 paŸdziernika 2006 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzia³ki nr ew.gr.195/18 w
Pogórzu w gminie Kosakowo.
Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003roku,Nr 80,poz. 717),art. 7 ust. 1 pkt2
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku.Nr.142,poz 1591
wraz z póŸniejszymi zmianami i art. 111 ust. 2 pkt.1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz.U.z 2003 roku,Nr 15,poz. 148,nr 45,poz. 131 i
Nr 65, poz 594) Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga co
nastêpuje:
1. Na obszarze objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czêœci dzia³ki nr ew.
gr.195/18 w Pogórzu w gminie Kosakowo nie przewiduje siê inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i in¿ynierii, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy.
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