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1482
UCHWA£A Nr IV/20/2007
Rady Gminy w Gardei
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Gardeja na
2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9, lit. „d”, „e”, i „i”,
pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku 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
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146,
poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184,
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) w zwi¹zku
z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo

ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,
Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, poz. 1217) oraz Uchwa³y
Nr IV / 26 / 2003 Rady Gminy w Gardei z dnia 19 lutego
2003 roku w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy Gardeja oraz rodzaju i szczegó³owoœci materia³ów
informacyjnych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu –
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.*

18.702.794 z³,

§2
1. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci 21.716.984 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.*
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 5* (Nr 3* – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków pochodz¹cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.*
§3
1. Deficyt bud¿etu gminy w wysokoœci 3.014.190 z³,
który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z:
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— zaci¹gniêtych kredytów w kwocie 2.686.007 z³,
— zaci¹gniêtych po¿yczek w kwocie
437.993 z³,
— wolnych œrodków w kwocie
500.000 z³.
2. Przychody bud¿etu w wysokoœci
3.624.000 z³,
rozchody w wysokoœci
609.810 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.*
§4
W bud¿ecie tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoœci
2) celow¹ w wysokoœci
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bie¿¹ce w kwocie
b) wydatki inwestycyjne w kwocie
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1. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci:
1) przychody
50.500 z³,
2) wydatki
50.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11.*
§ 10

180.000 z³,
674.000 z³,
654.000 z³,
20.000 z³.

§5
1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 7.*
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych
na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.*
§6
1. Ustala siê dochody w kwocie 97.000 z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 97.000 z³ na realizacjê zadañ
okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 1.500 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.
§7
Plan przychodów i wydatków dla Zak³adu bud¿etowego:
— Przychody
1.453.530 z³,
— Wydatki
1.429.581 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.*
§8
1. Dotacje przedmiotowe dla Zak³adu bud¿etowego:
1) z tytu³u dop³aty do sprzeda¿y 1 m3 wody oraz odprowadzania œcieków do urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej
224.100 z³,
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na ³¹czn¹
kwotê
316.205 z³,
w tym:
— Gminny Oœrodek Kultury w Gardei 177.205 z³,
— Biblioteka Publiczna Gminy
Gardeja
139.000 z³,
2) SPZOZ w Gardei w wysokoœci
20.000 z³,
3. Dotacje celowe na zadania w³asne gminy realizowane przez podmioty nale¿¹ce i nie nale¿¹ce do sektora finansów publicznych na ³¹czn¹ kwotê 123.000 z³,
zgodnie za³¹cznikiem Nr 10.*

Limity zobowi¹zañ z tytu³u emisji papierów wartoœciowych oraz kredytów i po¿yczek zaci¹ganych na:
1) sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu
— w kwocie
300.000 z³;
2) sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu
— w kwocie
3.124.000 z³.
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów wartoœciowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci
300.000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze œrodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
œrodków zagranicznych oraz na zadania wynikaj¹ce z kontraktów wojewódzkich do wysokoœci
okreœlonej w za³¹czniku Nr 5,*
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
(2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w 2008
roku na ³¹czn¹ kwotê 150.000 z³,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u, z wy³¹czeniem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
4) udzielania w roku bud¿etowym porêczeñ i gwarancji
do ³¹cznej kwoty 100.000 z³,
5) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 12
1. Wp³ywy zwi¹zane ze œwiadczonymi przez Zak³ad bud¿etowy us³ugami zwi¹zanymi z administrowaniem,
zarz¹dzaniem nieruchomoœciami w zakresie obejmuj¹cym najem i dzier¿awê sk³adników maj¹tkowych
gminy oraz innych umów o podobnym charakterze
stanowi¹ przychody zak³adu bud¿etowego.
2. Wp³ywy z tytu³u œwiadczonych us³ug, o których mowa w ust. 1, pomniejszone o koszty ich uzyskania
Zak³ad bud¿etowy przekazuje wraz z ich rozliczeniem na dochody bud¿etu gminy do dnia 31 stycznia 2008 roku za rok 2007.
§ 13
Za³¹cza siê prognozê ³¹cznej kwoty d³ugu i sp³at gminy na koniec 2007 roku i lata nastêpne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 96

Poz. 1482 i 1483

— 6454 —

§ 14
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Eugeniusz Rutkowski
* Za³¹czników od nr 1 do nr 11 nie publikuje siê

1483
UCHWA£A Nr IV/21/2007
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Miejskiej
Skórcz na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 213, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337)
i art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i 169, poz. 1420 oraz z
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
7 303 721 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci
7 475 361 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.*
2. Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* oraz wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2007,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3a.*
§3
1. Deficyt bud¿etu gminy w wysokoœci 171 640 z³ zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych po¿yczek w kwocie 171 640 z³.
2. Ustala siê przychody bud¿etu gminy w wysokoœci
371 640 z³ oraz rozchody bud¿etu gminy w wysokoœci 200 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.*
§4
W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoœci
13 801 z³.

§5
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.*
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wykonywanych
na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.*
3. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 7.*
§6
1. Ustala siê dochody w kwocie 43 000 z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 41 156 z³ na realizacjê zadañ
okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 2 000 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.
§7
Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych w wysokoœci:
1) przychody
1 690 861 z³,
2) wydatki
1 619 160 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.*
§8
1. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ dla Zak³adu Gospodarki Miejskiej z tytu³u dop³aty dop³aty do taryfy
za zbiorowe odprowadzanie œcieków w kwocie
7 630 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.*
2. Ustala siê dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê
251 000 z³,
2) dzia³aj¹cego na terenie gminy publicznego przedszkola w kwocie 308 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.*
3. Ustala siê dotacje celowe na zadania w³asne gminy
realizowane przez podmioty nie nale¿¹ce do sektora finansów publicznych na kwotê 25 000 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 11.*
§9
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci:
1) przychody
15 327 z³,
2) wydatki
15 327 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.*
§ 10
Ustala siê limity zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹ganych na:
1) sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu
w kwocie
400 000 z³,
2) sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu w kwocie
171 640 z³.
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§ 11
Upowa¿nia siê Burmistrza do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci 400 000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokoœci okreœlonej w za³¹czniku nr 3.*
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
(2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w 2008 roku na ³¹czn¹ kwotê 400 000 z³,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyj¹tkiem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
4) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 12
Samorz¹dowe jednostki bud¿etowe przekazuj¹ pobrane dochody bud¿etowe jeden raz w miesi¹cu, wg stanu œrodków na dzieñ ostatniego dnia miesi¹ca – do dnia
dziesi¹tego nastêpnego miesi¹ca – na rachunek bie¿¹cy bud¿etu gminy „DOCHODY”.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Andrzej Laskowski
* Za³¹czników od nr 1 do nr 12 nie publikuje siê
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UCHWA£A Nr IV/25/2007
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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
i 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 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 4
ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 i z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) po zasiêgniêciu
opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdañskim, Rada Miejska w Skórczu uchwala, co nastêpuje:

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie u.c.p.– nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236.
poz. 2008 ze zmianami;
2) ustawie o odpadach – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z póŸ. zmianami)
3) nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z art. 46 § 1 Kodeksu Cywilnego, czêœæ powierzchni ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoœci,
jak równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub
czêœæ takich budynków,
4) w³aœcicielach nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce
nieruchomoœæ w zarz¹dzie lub w u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹,
5) jednostce wywozowej – nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorstwo bêd¹ce gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p., posiadaj¹ce wa¿ne zezwolenie
do œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci lub
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych,
6) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej:
KPGO) – nale¿y przez to rozumieæ dokument przyjêty przez Radê Ministrów zgodnie z treœci¹ art. 14
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) i og³oszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159,
7) odpadach komunalnych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad
s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych,
8) odpadach wielkogabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne, w rozumieniu ustawy
o odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary
i masê nie mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci (stolarka budowlana, meble, sprzêt AGD, sprzêt elektroniczny,
armatura sanitarna, opakowania i inne materia³y
o du¿ych rozmiarach),
9) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji – nale¿y przez
to rozumieæ odpady, które ulegaj¹ rozk³adowi tleno-
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wemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów np. odpady kuchenne,
10) odpadach zielonych – nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w wyniku pielêgnacji i upraw ogrodów i terenów
zielonych,
11) odpadach opakowaniowych – nale¿y przez to rozumieæ opakowania z papieru i tektury, opakowania
z tworzyw sztucznych, opakowania ze szk³a, blachy
stalowej i aluminium wymienione w KPGO spoœród
18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne,
12) odpadach budowlanych – nale¿y przez to rozumieæ
frakcjê odpadów pochodz¹cych z remontów i budów
wymienion¹ w KPGO spoœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne,
13) odpadach niebezpiecznych – nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO
spoœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady
komunalne takie jak np. œwietlówki i inne lampy rtêciowe, baterie i akumulatory, przeterminowane leki,
przeterminowane œrodki ochrony roœlin, farby, lakiery rozpuszczalniki i opakowania po nich, œrodków do
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po aerozolach, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne, wyroby
azbestowe i tym podobne odpady zawieraj¹ce niebezpieczne dla œrodowiska i cz³owieka sk³adniki lub
elementy,
14) nieczystoœciach ciek³ych – nale¿y przez to rozumieæ
œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,
15) odpady sta³e – nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne bez nieczystoœci ciek³ych;
16) zbiornikach bezodp³ywowych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich powstania,
17) selektywnym zbieraniu odpadów – nale¿y przez to
rozumieæ zbieranie okreœlonych rodzajów odpadów
do przeznaczonych na nie pojemników lub worków,
18) sk³adowisku odpadów – nale¿y przez to rozumieæ
obiekt budowlany przeznaczony do sk³adowania odpadów,
19) kompostowniku – nale¿y przez to rozumieæ miejsce
wyznaczone na nieruchomoœci do sk³adowania odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
20) podmiotach uprawnionych – nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi
wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci wynikaj¹cej z ustawy o odpadach i ustawy u.c.p.,
21) zwierzêtach domowych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane w charakterze jego towarzysza
a w szczególnoœci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, œwinki morskie oraz inne zwierzêta uznane za
nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach
nie hodowlanych,
22) zwierzêtach gospodarskich – nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych

i produkcyjnych a w szczególnoœci: konie, byd³o, œwinie, owce, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki,
ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierz¹t gospodarskich,
23) zwierzêtach bezdomnych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y,
zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone i nie ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela lub innej osoby, pod której opiek¹ pozostawa³y,
Rozdzia³ II
Wymagania w zakresie utrzymywania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci
§3
W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci
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 w przypadku gdy budowa sieci jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê œcieków, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych,
3) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej w terminie trzech miesiêcy od dnia przekazania jej do eksploatacji,
4) oddzielne gromadzenie œcieków bytowych i gnojowicy oraz gnojówki,
5) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
6) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do odbioru
w wyznaczonych terminach,
7) usuwanie z terenu nieruchomoœci wraków pojazdów
samochodowych,
8) uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci
poprzez z³o¿enie na skraju chodnika w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ w ruchu jak równie¿ likwidacjê œliskoœci poprzez posypanie chodników piaskiem,
który po ustaniu przyczyn jego zastosowania nale¿y usun¹æ. Zabrania siê zgarniania zanieczyszczeñ
b³ota, œniegu i lodu z chodnika na jezdniê i odwrotnie,
usuwanie sopli lodowych i nawisów œniegu z dachów
i gzymsów budynków niezw³ocznie po ich pojawieniu siê oraz usuwanie na bie¿¹co nadmiaru œniegu
z dachów budynków,
9) uprz¹tanie b³ota i innych zanieczyszczeñ powsta³ych w zwi¹zku z pracami polowymi z dróg publicznych po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci rolnych
w sposób wskazany przez w³aœciwego zarz¹dcê,
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10) systematyczne sprz¹tanie nieruchomoœci, a w szczególnoœci dojœæ do budynków i punktów gromadzenia
odpadów;
11) oznaczenie nieruchomoœci przez umieszczenie
w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych
z numerem nieruchomoœci,
14) dbanie o czystoœæ i estetykê budynków,
15) pielêgnacjê i utrzymywanie estetycznego wygl¹du
ogrodów, terenów zielonych, kwietników, klombów
zarówno komunalnych jak i bêd¹cych w³asnoœci¹
osób fizycznych i prawnych,
16) utrzymywanie nieruchomoœci niezabudowanych
w stanie wolnym od zachwaszczenia,
17) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci materia³ów rozbiórkowych i resztek materia³ów budowlanych powsta³ych w wyniku remontów budynków
lub lokali,
18) utrzymywanie rowów odwadniaj¹cych przy drogach
i torach w stanie dro¿noœci i wykoszenia;
19) utrzymywanie czystoœci na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejœciach, itp.
20) zg³aszanie do urzêdu faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wœciekliznê;
§4
Posiadacze odpadów obowi¹zani s¹ do korzystania
z pojemników segregacyjnych i worków do segregacji
zgodnie z ich przeznaczeniem.
§5
Na terenie miasta, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1) spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków odpadów komunalnych,
a w szczególnoœci odpadów niebezpiecznych takich
jak: tworzywa sztuczne, gumy, tekstylia, zaoliwione
szmaty, meble itp.; dopuszcza siê spalanie odpadów
z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych,
2) stosowania œrodków chemicznych szkodliwych dla
œrodowiska dla usuniêcia œniegu i lodu,
3) 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, w szczególnoœci hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii
energetycznych i telekomunikacyjnych, wiat przystankowych, roœlinnoœci, trawników oraz zieleñców,
4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, og³oszeñ,
5) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t,
6) wprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,
7) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów
sta³ych,
8) wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
9) indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych przez w³aœcicieli nieruchomoœci,

10) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza,
jezdnie, rowy przydro¿ne) celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych,
11) wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodz¹cych z gospodarstw domowych, dzia³alnoœci handlowej i produkcyjnej,
12) umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych
w pojemnikach oraz workach, na segregacjê oraz
odpadów innych ni¿ rodzaj frakcji opisanej na worku
czy na pojemniku,
13) wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych,
zbiorników bezodp³ywowych do gromadzenia odpadów komunalnych,
14) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi
z tym, ¿e postój samochodów ciê¿arowych o masie
ca³kowitej powy¿ej 3.5 t, ci¹gników siod³owych, ci¹gników balastowych, autobusów, traktorów przyczep
i naczep mo¿liwy jest wy³¹cznie w miejscach do tego wyznaczonych.
§6
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest dozwolona wy³¹cznie w miejscach
do tego wyznaczonych.
2. Zezwala siê na mycie pojazdów samochodowych na
terenie nieruchomoœci nie s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego pod warunkiem odprowadzania powsta³ych œcieków do kanalizacji lub zbiorników bezodp³ywowych, po uprzednim ich przejœciu przez ³apacz
oleju i odstojnik. Odprowadzanie œcieków bezpoœrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.
3. Naprawa pojazdów samochodowych zwi¹zana z ich
bie¿¹c¹ eksploatacj¹ jest dozwolona na terenie nieruchomoœci, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uci¹¿liwoœci
dla s¹siadów. Powsta³e odpady powinny byæ gromadzone i usuwane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozdzia³ III
Rodzaj i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomoœci oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia tych urz¹dzeñ i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym
§7
Na ka¿dej nieruchomoœci zamieszka³ej powinny znajdowaæ siê pojemniki na odpady komunalne z zachowaniem nastêpuj¹cych norm:
1) dla budynku jednorodzinnego – 110 litrów na maksymalnie 5 mieszañców,
2) w zabudowie wielorodzinnej – 1100 litrów na
50 mieszkañców,
3) dla lokali handlowych – 110 litrów,
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4) dla szkó³ i przedszkoli pojemnoœæ pojemnika dostosowana winna byæ do indywidualnych potrzeb
uwzglêdniaj¹c tygodniowy cykl odbioru odpadów,
5) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów na ka¿de
miejsce konsumpcyjne,
6) dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i produkcyjnych – 110 litrów na ka¿dych 10 pracowników.
§8
1. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady komunalne, w tym powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na
odpady na terenie nieruchomoœci nale¿y poddaæ segregacji maj¹cej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywn¹
zbiórkê odpadów komunalnych nadaj¹cych siê do
odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.
2. selektywna zbiórka odpadów nadaj¹cych siê do odzysku obejmuje:
1) szk³o,
2) plastik,
3) odpady zielone,
4) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji.
3. Urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów sta³ych
na terenie gminy to:
1) pojemniki na odpady komunalne sta³e wykonane
z ocynkowanej blachy,
2) kosze uliczne (betonowe, metalowe, z tworzyw
sztucznych),
3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki
opakowañ ze szk³a, tworzyw
4) sztucznych,
5) worki,
6) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.
4. Do zbierania wyj¹tkowo zwiêkszonych iloœci odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników,
mog¹ byæ u¿ywane worki, zakupione u przedsiêbiorcy, z którym w³aœciciel nieruchomoœci zawar³ umowê na odbiór odpadów komunalnych.
5. Pojemniki s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych mog¹ mieæ pojemnoœæ od 110 litrów, a kontenery od 1100 litrów.
6. Do zbierania odpadów sta³ych na drogach publicznych oraz na przystankach komunikacji zbiorowej i terenach zieleni s³u¿¹ kosze uliczne o pojemnoœci od
10 litrów.
7. Odpady budowlane winny byæ gromadzone odrêbnie i wywo¿one przez przedsiêbiorstwo wywozowe na
podstawie indywidualnego zg³oszenia w³aœcicieli nieruchomoœci za odrêbn¹ op³at¹.
8. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji mo¿e odbywaæ
siê na terenie nieruchomoœci, na której powsta³y,
w sposób nieuci¹¿liwy dla u¿ytkowników s¹siednich
nieruchomoœci. W przypadkach kompostowników

otwartych, ich usytuowanie na nieruchomoœci winno zapewniæ odleg³oœæ 5 m od granicy nieruchomoœci od strony ulicy i 2 m od pozosta³ych granic.
9. W³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani s¹ do
31 stycznia ka¿dego roku przekazaæ informacjê czy
i w jakim zakresie prowadzili kompostowanie odpadów w roku poprzednim. Druk formularza, na którym
sk³adana jest powy¿sza informacja, dostarczy przedsiêbiorstwo wywozowe.
10. Odpady niebezpieczne powstaj¹ce w gospodarstwach domowych (baterie, akumulatory, lakiery, farby, œwietlówki i inne) nale¿y wydzieliæ z powstaj¹cych
odpadów komunalnych i przekazywaæ do punktów
ich zbiórki lub wrzucaæ do oznakowanych pojemników
przeznaczonych na te odpady na terenie miasta.
11. Odpady wielkogabarytowe oraz zu¿yty sprzêt elektryczny lub elektroniczny winny byæ wystawiane przed
posesjê w sposób nie utrudniaj¹cy przejœcia lub przejazdów w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym z uzgodnionym z gmin¹ harmonogramem.
Odbioru odpadów, o którym mowa w pkt.11 w ramach
jednej op³aty pobieranej za odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, dokonuje przedsiêbiorstwo wywozowe.
§9
1. Niesegregowane odpady komunalne oraz odpady
kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji winny byæ gromadzone w specjalne przystosowanych do tego pojemnikach lub kontenerach o pojemnoœci nie mniejszej
ni¿ 50 l.
2. Do zbierania wyj¹tkowo zwiêkszonych iloœci odpadów komunalnych niesegregowanych, mog¹ byæ
w uzasadnionych przypadkach u¿ywane odpowiednio worki, przekazane odp³atnie przez przedsiêbiorstwo wywozowe.
§ 10
Odpady medyczne lub weterynaryjne powstaj¹ce
w zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoœci dzia³alnoœci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach
s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 11
Przeterminowane leki nale¿y zwracaæ nieodp³atnie do
aptek, które dysponuj¹ odpowiednimi pojemnikami.
§ 12
Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowi¹zany jest do:
1) wyposa¿enia miejsca, w którym siê ona odbywa w
odpowiedni¹ iloœæ pojemników na odpady sta³e oraz
zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2) oczyszczenie terenu bezpoœrednio po zakoñczeniu
imprezy i terenów przyleg³ych, jeœli jest taka potrzeba.
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Rozdzia³ IV

§ 17

Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego

Udokumentowanie, o którym mowa w § 16 nastêpuje
poprzez okazanie umowy i dowodów p³acenia za us³ugi
wywozowe.

§ 13

1. Jednostki wywozowe maj¹ obowi¹zek prowadzenia
i przekazywania Burmistrzowi rocznych sprawozdañ
z podzia³em na miesi¹ce w terminie do koñca pierwszego kwarta³u za poprzedni rok kalendarzowy obejmuj¹cych:
1) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub iloœci i rodzaju nieczystoœci ciek³ych z obszaru miasta,
2) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
3) masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji sk³adowanych na sk³adowisku odpadów,
4) masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji niesk³adowalnych na sk³adowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.
2. Wzór sprawozdania okreœla burmistrz.

Ustala siê nastêpuj¹c¹ czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenów nieruchomoœci:
1) z pojemników na odpady komunalne:
a) dla budynków jednorodzinnych, nie rzadziej ni¿
raz w tygodniu,
b) dla budynków u¿ytecznoœci publicznej i budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, nie rzadziej ni¿ raz
w tygodniu,
c) dla lokali handlowych, gastronomicznych, zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i produkcyjnych
nie rzadziej ni¿ raz w tygodniu,
2) koszy ulicznych – nie rzadziej ni¿ raz w tygodniu,
3) odpady ulegaj¹ce biodegradacji – nie rzadziej jak
raz na dwa tygodnie,
4) odpady budowlane – w miarê potrzeb – na zg³oszenie,
5) z worków na œmieci – w miarê potrzeb – na zg³oszenie,
6) odpady segregowane – w miarê potrzeb – na zg³oszenie
7) odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku w terminach wyznaczonych przez jednostki wywozowe,
8) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny – 2 razy
w roku w terminach wyznaczonych przez jednostki
wywozowe
9) zbiorniki bezodp³ywowe – czêstotliwoœæ opró¿niania
uzale¿niona jest od pojemnoœci i zu¿ycia wody – jednak nie rzadziej jak raz na kwarta³.

§ 18

§ 19
Wywóz odpadów sta³ych i nieczystoœci ciek³ych odbywa siê tylko na podstawie umowy w formie pisemnej.
Jednostka wywozowa zobowi¹zana jest w terminie do
15 dnia ka¿dego miesi¹ca do sporz¹dzania i przekazywania Burmistrzowi wykazu w³aœcicieli nieruchomoœci,
z którymi w poprzednim miesi¹cu zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych, opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych oraz wykaz
w³aœcicieli nieruchomoœci, z którymi w poprzednim miesi¹cu umowy uleg³y rozwi¹zaniu lub wygas³y. Wykaz zawiera imiê nazwisko lub nazwê oraz adres w³aœciciela
nieruchomoœci i adres nieruchomoœci.

§ 14
Rozdzia³ V

W³aœciciele nieruchomoœci przy wykonywaniu obowi¹zku odbierania odpadów komunalnych, opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych zobowi¹zani s¹ do podpisania umowy z jednostk¹ wywozow¹.

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

§ 15

§ 20

W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani, w celu
umo¿liwienia przygotowania treœci umowy, do podania
upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludnoœci liczby osób
zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoœci lub, gdy stan
faktyczny ró¿ni siê od niej, oœwiadczenia na piœmie
o odstêpstwach i ich przyczynie.

1. Obowi¹zek ograniczenia masy odpadów ulegaj¹cych
biodegradacji kierowanych do sk³adowania ci¹¿y na
przedsiêbiorstwach wywozowych.
2. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewniæ ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do
sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75%
wagowo ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych
biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w roku 1995.

§ 16
W³aœciciele nieruchomoœci przy wykonywaniu obowi¹zku odbierania odpadów komunalnych, opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych zobowi¹zani s¹ do udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez
podmiot posiadaj¹cy zezwolenie na wykonywanie w/w
us³ug.
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Rozdzia³ VI
Inne wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci wynikaj¹ce z Gminnego planu gospodarki odpadami.
§ 21
1. Odpady komunalne zebrane na terenie gminy miejskiej Skórcz, które nie mog¹ byæ poddane odzyskowi, do czasu wybudowania Zak³adu Utylizacji „Stary
Las” nale¿y sk³adowaæ na sk³adowisku odpadów komunalnych w Skórczu.
2. Preferowane jest kompostowanie odpadów organicznych (zielonych i kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji) we w³asnym zakresie przez w³aœcicieli
nieruchomoœci.
Rozdzia³ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.
§ 22

gach, terenach zielonych, (zieleñcach, parkach, pasach drogowych itp.)
7) oznakowanie tabliczk¹ ostrzegawcz¹ bramy lub furtki wejœciowej na teren ogrodzonej posesji, na której
utrzymywane jest zwierzê mog¹ce stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego,
8) uzyskanie zezwolenia Burmistrza na prowadzenie
hodowli lub utrzymywania psów uznawanych za rasê agresywn¹. Zezwolenie, o którym mowa wydaje
Burmistrz na zasadach okreœlonych odrêbnymi przepisami.
Rozdzia³ VIII
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, w tym tak¿e zakazu ich utrzymywania na okreœlonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomoœciach.
§ 25
Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej wprowadza siê ca³kowity zakaz chowu i utrzymania zwierz¹t gospodarskich, z wyj¹tkiem ptactwa i królików.
§ 26

Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i œrodków ostro¿noœci, zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego jak równie¿ ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie
tych zwierz¹t.

Trzymanie ptactwa (kury, gêsi, kaczki, indyki, go³êbie
itp.) i królików dopuszczalne jest na nieruchomoœciach
z zapewnieniem odleg³oœci nie mniej ni¿ 10 m od granicy posesji od strony ulicy; odleg³oœæ od pozosta³ych granic mo¿e byæ mniejsza, o ile wyra¿¹ na to pisemn¹ zgodê
w³aœciciele s¹siednich nieruchomoœci.

§ 23

§ 27

W³aœciciele lub opiekunowie psów i innych zwierz¹t
domowych s¹ zobowi¹zani do sprawowania w³aœciwej
opieki nad tymi zwierzêtami, w tym w szczególnoœci nie
pozostawiania ich bez dozoru, je¿eli zwierzê nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym lub na terenie
ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne
wydostanie siê z niego.

Prowadz¹cy hodowlê ptactwa lub królików zobowi¹zany jest zapewniæ:
1) gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych w zwi¹zku
z hodowl¹ odpadów i nieczystoœci,
2) niepowodowanie przez prowadzon¹ hodowlê, wobec osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoœci lub nieruchomoœciach s¹siednich, uci¹¿liwoœci takich jak
ha³as, odory czy podobne,
3) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno–epidemiologicznych.

§ 24
Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) systematyczne uiszczanie podatku od posiadania
psa;
2) zaszczepiania psa przeciwko wœciekliŸnie w terminie 30 dni od dnia ukoñczenia przez psa 3 miesi¹ca
¿ycia, a nastêpnie nie rzadziej ni¿ co 12 miesiêcy od
dnia ostatniego szczepienia;
3) prowadzenie psa na uwiêzi z za³o¿onym kagañcem;
4) sta³y skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzêtami domowymi;
5) nie wprowadzanie psów i innych zwierz¹t domowych
do obiektów u¿ytecznoœci publicznej – postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych
z pomocy psów– przewodników;
6) usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych przez psy
i inne zwierzêta w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególnoœci na chodnikach, jezdniach, placach, parkin-

Rozdzia³ IX
Obszary obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 28
1. Wyznacza siê nastêpuj¹ce obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji:
— sk³adowisko odpadów komunalnych
— kanalizacja deszczowa i sanitarna na terenie miasta.
2. Ustala siê, ¿e deratyzacja na sk³adowisku odpadów
komunalnych przeprowadzana jest przynajmniej
1 raz w miesi¹cu, a kanalizacji sanitarnej i deszczowej przynajmniej raz w roku;
3. Deratyzacjê przeprowadza u¿ytkownik urz¹dzeñ (zarz¹dzaj¹cy mieniem),
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4. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, deratyzacji w miarê potrzeb.
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 29
1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Miasta
Skórcz.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych w regulaminie, podlega karze grzywny.
3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust.
1, toczy siê wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
§ 30
Pracownicy Urzêdu Miejskiego oraz inne osoby upowa¿nione przez Burmistrza maj¹ prawo kontrolowaæ sposób wykonania przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y.
§ 31
Traci moc Uchwa³a Nr XIII/71/2004 Rady Miejskiej
w Skórczu 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.
§ 32
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Andrzej Laskowski

1485
UCHWA£A Nr IV/28/2007
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
Skórcz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 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 213, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 4, art. 21 ust. 1
pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 i Nr 69, poz. 626 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602,
Nr 94, poz. 657 i Nr 167, poz. 1193) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Skórcz.
§2
Ilekroæ w uchwale mowa jest o ustawie, nale¿y przez
to rozumieæ ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z póŸn. zm.)
§3
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Skórcz tworz¹
lokale okreœlone w art. 20 ust. 1.
2. W sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
Skórcz wchodz¹ lokale mieszkalne, socjalne i zamienne – okreœlone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.
§4
Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne, zamienne i socjalne jest Gmina Miejska Skórcz reprezentowana przez
Burmistrza lub podmiot przez niego upowa¿niony.
§5
1. Za dochód wnioskodawcy w rozumieniu niniejszej
uchwa³y uwa¿a siê sumê wszystkich dochodów cz³onków gospodarstwa domowego osi¹gniêtych w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cym datê rozpatrywania
wniosku.
2. Przez gospodarstwo domowe rozumie siê gospodarstwo prowadzone przez osoby stale razem zamieszkuj¹ce.
ROZDZIA£ II
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Skórcz.
§6
1. Gmina Miejska gospodaruj¹c swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkañcom posiadaj¹cym sta³e zameldowanie w mieœcie
Skórcz przynajmniej przez okres ostatnich 10 lat.
2. W wyj¹tkowych przypadkach Burmistrz mo¿e udzieliæ zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami ni¿ okreœlone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione
interesem spo³ecznoœci lokalnej lub te¿ zdarzeniem
losowym.
§7
Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Skórcz z wyj¹tkiem lokali socjalnych, mog¹ byæ wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
ROZDZIA£ III
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem
lokali mieszkalnych.
§8
1. Za³atwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego roz-
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poczyna siê od z³o¿enia wniosku o najem lokalu
mieszkalnego. Tryb sk³adania wniosku oraz miejsce
jego z³o¿enia okreœla Burmistrz.
2. Do prowadzenia spraw zwi¹zanych z zawarciem
umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowi¹zany jest
Burmistrz lub podmiot przez niego upowa¿niony.
§9
1. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny. Jawny jest tak¿e sposób naboru osób, z którymi
umowy najmu powinny byæ zawarte. Jawnoœæ postêpowania ma na celu realizacjê kontroli spo³ecznej.
2. W szczególnych uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê mo¿liwoœæ skierowania celem zawarcia
umowy o najem lokalu bez koniecznoœci uzyskania
opinii Komisji Mieszkaniowej, a w szczególnoœci osób
pozbawionych lokali w skutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru.
ROZDZIA£ IV
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
§ 10
Najemc¹ lokalu mieszkalnego mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobê przypada mniej ni¿ 6 m 2 powierzchni mieszkalnej
i u której dochody z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzaj¹cym szeœæ miesiêcy:
a) w przypadku osoby samotnej œredni miesiêczny dochód brutto poprzedzaj¹cy z³o¿enie wniosku o najem lokalu nie przekroczy³ 175% najni¿szej emerytury,
b) w przypadku rodziny, œredni miesiêczny dochód brutto w okresie poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku o najem lokalu nie przekroczy³ 125% najni¿szej emerytury
na osobê w rodzinie.
§ 11
Najemc¹ lokalu zamiennego mo¿e byæ wy³¹cznie osoba, której dotychczasowy lokal zosta³ uznany za niemieszkalny albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym
do remontu kapitalnego, b¹dŸ rozkwaterowania z uwagi na z³y stan techniczny, albo utraci³a lokal w wyniku
klêski ¿ywio³owej lub katastrofy budowlanej.
§ 12
1. Najemc¹ lokalu socjalnego z zastrze¿eniem art. 14
ust. 1 ustawy mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba, która nie
ma tytu³u prawnego do lokalu i której dochody brutto
z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzaj¹cym szeœæ miesiêcy nie przekracza³y 75% najni¿szej
emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub
50% najni¿szej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
2. W przypadku orzeczenia przez s¹d o uprawnieniach
do lokalu socjalnego, umowê na lokal socjalny zawiera siê w pierwszej kolejnoœci.

3. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na trzy
lata.
4. Wykonuj¹c obowi¹zek opró¿nienia lokalu s³u¿¹cego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych d³u¿nika
na podstawie tytu³u wykonawczego, z którego nie
wynika prawo d³u¿nika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma siê z dokonaniem
czynnoœci do czasu, gdy gmina wska¿e tymczasowe pomieszczenie lub gdy d³u¿nik znajdzie takie pomieszczenie.
ROZDZIA£ V
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosku o najem
lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem
lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw
kontroli spo³ecznej
§ 13
1. Ustalenie osób spe³niaj¹cych kryteria zawarte
w § 10, 11, 12 nastêpuje w formie rocznych wykazów.
2. Roczne wykazy sporz¹dza Burmistrz w sposób jawny i zapewniaj¹cy ich spo³eczn¹ kontrolê, przez co rozumie siê opiniowanie przez Komisjê Mieszkaniow¹
wniosków osób ubiegaj¹cych siê o ujêcie w wykazie
oraz projektów wykazu.
3. Ostateczny wykaz ustala Burmistrz.
4. Warunki okreœlone w § 10, 11 i 12 uchwa³y musz¹
byæ spe³nione w chwili zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu.
ROZDZIA£ VI
Zamiany mieszkañ
§ 14
1. Najemca mo¿e dokonaæ zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego.
2. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 6 m 2 powierzchni mieszkalnej lub gdy zamiana mo¿e zagroziæ
interesowi Gminy Miejskiej.
§ 15
1. Na wniosek najemcy wynajmuj¹cy mo¿e dokonaæ
zamiany lokalu, je¿eli w wyniku takiej zamiany wynajmuj¹cy uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny,
lokal o wy¿szym standardzie wyposa¿enia lub lokal
o wiêkszym metra¿u powierzchni mieszkalnej.
2. Najemcy lokali, którzy posiadaj¹ utrudniony dostêp
do swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych
potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim mog¹ ubiegaæ siê o wymianê obecnego lokalu
na lokal, w którym utrudnianie w dostêpie do lokalu
nie bêdzie wystêpowaæ.
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ROZDZIA£ VII

ROZDZIA£ VIII

Zwiêkszenie mieszkaniowego zasobu miasta poprzez
adaptacjê lokali niemieszkalnych na lokale mieszkalne.

Warunki nawi¹zania umowy najmu z osobami które
pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê
w zwi¹zku z wyprowadzeniem siê lub œmierci¹.

§ 16
Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej mo¿na zwiêkszyæ poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt
w³asny adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeñ nie wchodz¹cych w sk³ad ju¿ istniej¹cych lokali mieszkalnych lub u¿ytkowych usytuowanych
w obiektach stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej w
celu wybudowania lub powiêkszenia zajmowanego
mieszkania.
§ 17
Adaptacja, o której mowa w § 16 polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeñ
niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.
§ 18
Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali zarz¹dca musi uzyskaæ pozytywn¹ opiniê urbanistyczno–architektoniczn¹, co do mo¿liwoœci przeprowadzenia
inwestycji budowlanej.
§ 19
Informacje o obiektach budowlanych wytypowanych do
adaptacji na koszt w³asny podawane bêd¹ do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.
§ 20
Za³atwienie spraw dotycz¹cych zawarcia umowy
o udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacje musi byæ poprzedzone z³o¿eniem wniosku.
§ 21
Wybór osób, które otrzymuj¹ skierowanie na zawarcie
umowy o udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu
dokonuje Burmistrz.
§ 22
Na podstawie uzyskanego skierowania oraz wymaganych ekspertyz i projektów technicznych osoba wymieniona w § 21 zawiera z zarz¹dc¹ umowê
o udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacjê.
§ 23
W zawartej umowie powinny byæ okreœlone w szczególnoœci warunki udostêpniania obiektu budowlanego
i lokalu do adaptacji, a tak¿e wzajemne obowi¹zki inwestora i zarz¹dcy oraz stosowane rozliczenia z tym zwi¹zane.
§ 24
Po zakoñczeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym
odbiorze lokalu, inwestor, z którym zawarto umowê na
udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu otrzymuje
skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

§ 25
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Skórcz ze zstêpnymi, wstêpnymi, rodzeñstwem i osobami przysposobionymi najemcy, którzy pozostali w lokalu po
wyprowadzeniu g³ównego najemcy, je¿eli dotychczasowy najemca:
a) przeprowadzi³ siê do lokalu, do którego nie uzyska³ tytu³u prawnego z gminy,
b) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego,
c) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, w którym –
w przypadku przekwaterowania wszystkich osób
uprawnionych – nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê).
§ 26
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej z osobami, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu po œmierci najemcy,
je¿eli zamieszkiwa³y z nim przez okres 10 lat.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§ 27
1. Uzale¿nia siê zawarcie umowy najmu – z wy³¹czeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego
oraz umowy zawartej w zwi¹zku z zamian¹ lokalu –
od wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej
pokrycie nale¿noœci z tytu³u najmu lokalu przys³uguj¹cych wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
2. Wysokoœæ kaucji okreœla Burmistrz w granicach wynikaj¹cych z przepisów.
§ 28
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi, który
powo³uje stosownym zarz¹dzeniem Komisjê Mieszkaniow¹.
§ 29
Traci moc uchwa³a Nr XXX/139/2002 Rady Miejskiej
w Skórczu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Skórcz.
§ 30
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Andrzej Laskowski
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1486
UCHWA£A Nr V/24/2007
Rady Miejskiej w Kepicach
z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 5 paŸdziernika 2006 r., nr LVI/356/2006
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Kêpice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457)
oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w zwi¹zku
z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), Rada Miejska
w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 5 paŸdziernika 2006 r., nr LVI/356/2006 w sprawie
szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Kêpice wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 1 ust. I pkt 9 otrzymuje brzmienie:
zwierzêtach (ptakach) domowych – nale¿y przez to
rozumieæ zwierzêta, które tradycyjnie przebywaj¹
wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innych pomieszczeniach, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza,
2) § 1 ust. I pkt 10 otrzymuje brzmienie:
zwierzêtach (ptakach) gospodarskich (hodowlanych)
– nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich (koniowate, byd³o, jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych i w
celu pozyskania miêsa i skór, drób, œwinie, owce, kozy, pszczo³y, zwierzêta futerkowe);
3) § 4 ust. I otrzymuje brzmienie:
Obowi¹zek utrzymania czystoœci, porz¹dku oraz nale¿ytego stanu sanitarno–higienicznego nieruchomoœci powinien byæ realizowany w szczególnoœci
przez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci zabudowanych budynkami mieszkalnymi w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
gromadzenia odpadów komunalnych, odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji (mokrych) oraz w pojemniki lub zestaw worków na segregacjê odpadów, w iloœci gwarantuj¹cej, ¿e nie nast¹pi rozk³ad
biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych oraz przepe³nienie pojemników
2) dbanie o czystoœæ i estetykê budynków i ogrodzeñ

3) uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, a w przypadku go³oledzi usuwania
œliskoœci poprzez posypanie materia³ami szorstkimi (bez dodatku œrodków chemicznych), systematycznie, w zale¿noœci od potrzeb dla
zachowania czystoœci i bezpieczeñstwa.
4) usuwanie sopli lodowych i nawisów œniegu z dachów i gzymsów budynków niezw³ocznie po ich
pojawieniu siê oraz usuwanie na bie¿¹co nadmiaru œniegu z dachów budynków;
5) w³aœciciel nieruchomoœci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaæ siê od dzia³añ,
które by zak³óca³y korzystanie z nieruchomoœci
s¹siednich ponad przeciêtna miarê, naruszaj¹ce
zasady wspó³¿ycia spo³ecznego wynikaj¹ce ze
spo³eczno–gospodarczego przeznaczenia nieruchomoœci i stosunków miejscowych.
4) § 5 ust. II otrzymuje brzmienie:
Obowi¹zek okreœlony w ust. I dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze
zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz w
odniesieniu do dworców – przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich dworców.
5) w § 6 skreœla siê pkt 3.
6) w § 7 ust. V skreœla siê zdanie drugie w brzmieniu
„Dokumenty nale¿y przechowywaæ 2 lata”.
7) w § 9 ust. I pkt 2 skreœla siê zapisy w brzmieniu „dotyczy to tak¿e dostêpu do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
gromadzenia nieczystoœci ciek³ych”
8) ) w § 10 skreœla siê ust II.
9) ) § 11 otrzymuje brzmienie:
Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoœci w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania
z nieruchomoœci przez osoby do tego uprawnione
i usuwane w terminach i w sposób okreœlony w niniejszym regulaminie.
10) § 13 ust. I pkt 2 otrzymuje brzmienie:
selektywnie zbieranych – w sezonie letnim przynajmniej 1 raz w tygodniu w miejscowoœciach wypoczynkowych, w pozosta³ych miejscowoœciach nie
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
11) § 13 ust. I pkt 4 otrzymuje brzmienie:
odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej ni¿ raz
w miesi¹cu
12) w § 13 skreœla siê ust III.
13) w § 16 skreœla siê ust II.
14) w § 17 skreœla siê ust IV
15) w § 18 skreœla siê ust IV i V.
§2
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Kêpic do opracowania
i og³oszenia w sposób zwyczajowo przyjêty jednolitego
tekstu regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Kêpice.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kêpic.
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
Marek Bus³owicz

1487
UCHWA£A Nr V/34/2007
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y nr III/6/2006 z dnia
11 grudnia 2006 w sprawie okreœlenia ceny 1 kwintala
¿yta przyjmowanego jako podstawê do obliczania podatku rolnego w roku 2007 na obszarze gminy Kêpice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym /jednolity tekst Dz. U.
z 2001 r Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U.
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,Nr 241,poz. 1806, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181,poz. 1337)oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969.
Rada Miejska w Kêpicach uchwala co nastêpuje:
§1
1. § 3 powy¿szej uchwa³y otrzymuje brzmienie:
Obni¿a siê stawkê nale¿nego podatku o 10% w przypadku je¿eli podatnik dokona wp³aty ca³oœci rocznej
kwoty podatku przed terminem I raty podatku tj. do
15 marca w³¹cznie.
2. § 3 staje siê § 4
3. § 4 staje siê § 5
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kêpic
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
Marek Bus³owicz

1488
UCHWA£A Nr V/44/2007
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Boles³awice

Poz. 1486, 1487 i 1488

Na podstawie 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, z póŸn.
zmianami) i art. 20 w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 i 3, art. 15,
art. 16 ust. 1, art. 29, art. 35 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami),
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
Nr 164, poz. 1587), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co
nastêpuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami „Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica”, uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Boles³awice,
w granicach jak na rysunku planu.
§2
1. Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ tekstowych zawartych w treœci niniejszej uchwa³y i ustaleñ graficznych zawartych na rysunku planu, stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) granice obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) numery porz¹dkowe terenów, w tym komunikacyjnych, poprzedzone sygnatur¹ N dla czêœci obszaru na pó³noc od drogi S.01KGP /KG/ /ul. S³upska/
i poprzedzone sygnatur¹ S na po³udnie od drogi
S.01KGP /KG/ /ul. S³upska/, wraz z t¹ drog¹ i symbole literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczaj¹ce nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenu:
a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN,Z – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni,
c) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
d) MN/U, Z – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej i zieleni,
e) UM – teren zabudowy us³ugowo–mieszkaniowej,
f) U – teren zabudowy us³ugowej,
g) U/Z – teren zabudowy us³ugowej z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
h) UT (UO) – teren us³ug turystycznych, alternatywnie us³ug oœwiaty,
i) US – teren sportu i rekreacji,
j) UP – teren zabudowy us³ugowej, produkcyjnej,
k) UP–R – teren zabudowy us³ugowej, produkcyjnej lub rolniczej,
l) ZC – teren zieleni cmentarnej,
m) ZL – teren zieleni leœnej,
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n) Z – teren zieleni urz¹dzonej,
o) R – teren rolniczy,
p) G – teren zaopatrzenia w gaz,
q) NO – teren urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
r) E – teren zaopatrzenia w energiê elektryczn¹,
s) KGP /KG/ – teren drogi g³ównej ruchu przyspieszonego /docelowo teren drogi g³ównej/,
t) KZ – teren drogi zbiorczej,
u) KL – teren drogi lokalnej,
v) KD – teren drogi dojazdowej,
w)KX – teren ci¹gu pieszego;
4) œcie¿ki rowerowe;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) strefa ochronna od istniej¹cego gazoci¹gu w/c;
7) zieleñ izolacyjno–krajobrazowa;
8) grunty do zalesienia;
9) strefa ograniczonej ochrony archeologiczno–konserwatorskiej (W.III.);
10) cmentarz w ewidencji konserwatorskiej;
11) budynki w ewidencji konserwatorskiej;
12) granica udokumentowanego Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych „S³upsk”.
3. Obok za³¹cznika graficznego nr 1 integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) za³¹cznik nr 2 – ideogramy uzbrojenia terenu maj¹ce charakter informacyjny, ilustruj¹ce zasady
obs³ugi obszaru objêtego planem;
2) za³¹cznik nr 3 – 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 publicznych;
3) za³¹cznik nr 4 – rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag z³o¿onych do projektu planu.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
1) obszar w obrêbie wsi Boles³awice, po³o¿ony w paœmie us³ugowo–przemys³owym S³upsk–S³awno,
w tym w uprzywilejowanym obszarze gospodarczym
Kobylnica–£osino, przeznacza siê:
a) dla organizacji terenów us³ugowych zwi¹zanych
z przebiegiem drogi S.01KGP /KG/ i planowanej
obwodnicy oraz z bliskim po³o¿eniem miasta S³upska, skoncentrowanych:
— w rejonie projektowanego wêz³a obwodnicy miasta S³upska,
—w s¹siedztwie centrum us³ugowo–handlowego
w Kobylnicy,
b) pod rozbudowê wsi Boles³awice,
c) pod budowê osiedli podmiejskich:
—osiedla wzd³u¿ pó³nocnej granicy obszaru objêtego planem, w bezpoœrednim s¹siedztwie
miasta S³upska /„Osiedle Ogrodowe”/,
—osiedla w œrodkowej czêœci obszaru objêtego
planem, przy drodze N.03KL /„Osiedle Radoœæ”/,
— osiedla w po³udniowej czêœci obszaru objêtego
planem /„Osiedle S³oneczne”/;
2) przez obszar objêty planem zapewnia siê powi¹zania komunikacyjne istniej¹cej drogi krajowej nr 6

z planowan¹ obwodnic¹ miasta S³upska oraz powi¹zania sieci¹ gazow¹ wysokich ciœnieñ /gazoci¹g wysokiego ciœnienia S³awno – Ustka ze stacj¹ redukcyjno–
pomiarow¹ I stopnia/;
3) na terenach zabudowy us³ugowej, produkcyjnej /UP,
UP–R/ oraz na wskazanych terenach U, dopuszcza
siê funkcjê mieszkaniow¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, w formie obiektu wolnostoj¹cego lub wbudowanego, ograniczon¹ do jednego
lokalu mieszkalnego na jednej dzia³ce – jak w ustaleniach szczegó³owych;
4) w obszarze objêtym planem, w zasadzie:
a) zachowuje siê istniej¹c¹ zabudowê,
b) nowa zabudowa mieszkaniowa planowana jest w
formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
c) na wyodrêbnionych terenach dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo
obiektów us³ugowych i mieszkaniowych na jednej
dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich;
7) dla zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo–mieszkaniowej przyjmuje siê nastêpuj¹ce podstawowe gabaryty:
a) wysokoœæ zabudowy /dotyczy kondygnacji nadziemnych/ nie wiêcej ni¿ 2 kondygnacje, jak w ustaleniach szczegó³owych,
b) dachy strome;
8) w ustaleniach szczegó³owych dla poszczególnych
terenów okreœlono dopuszczaln¹ wysokoœæ zabudowy w metrach /zgodnie z obowi¹zuj¹cym Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004 r. zmieniaj¹cym Rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie/ oraz w kondygnacjach
/dotyczy kondygnacji nadziemnych/;
9) dla istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê zachowanie
istniej¹cych gabarytów i wysokoœci oraz zmianê
kszta³tu dachu;
10) wolnostoj¹ce znaki informacyjno–plastyczne i reklamy wzd³u¿ drogi S.01KGP /KG/ sytuowaæ w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 10 m od krawêdzi jezdni
w terenie zabudowanym oraz 25 m od krawêdzi jezdni w terenie niezabudowanym.
§4
Obowi¹zuj¹ szczegó³owe zasady i warunki scalania
i podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki budowlane, jak
w ustaleniach dla poszczególnych terenów /minimalna
powierzchnia dzia³ki budowlanej nie dotyczy podzia³ów
istniej¹cych i podzia³ów wtórnych zwi¹zanych z wydzieleniem terenów pod drogi oraz pasy i urz¹dzenia techniczne/.
§5
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
1) w obszarze objêtym planem zapewnia siê warunki
ochrony wód, w tym zgromadzonych w granicach
udokumentowanego Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych „S³upsk” w tym:
a) przyjmuje siê zasady odprowadzenia œcieków
i wód opadowych i roztopowych, jak w § 8 p. 2 i 3,
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b) wyklucza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ, których funkcjonowanie powodowa³oby trwa³e zanieczyszczenie wód,
c) wyklucza siê magazynowanie i sk³adowanie odpadów, materia³ów i substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego w sposób mog¹cy
spowodowaæ trwa³e zanieczyszczenie gruntów lub
wód,
d) nale¿y zachowaæ istniej¹ce i realizowaæ nowe
obiekty ma³ej retencji, jak stawy, oczka wodne,
o ile nie koliduj¹ z uk³adem komunikacyjnym;
2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
na w³asnej dzia³ce mo¿e odbywaæ siê tylko w sposób nie zak³ócaj¹cy warunków gruntowo–wodnych
na dzia³kach s¹siednich;
3) uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci;
4) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym,
nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami;
5) budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ
z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych
ochronê przed uci¹¿liwoœciami zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cych i planowanych
szlaków komunikacyjnych, w tym istniej¹cej drogi
krajowej nr 6 (S.01KGP /KG/), planowanej obwodnicy miasta S³upska oraz pañstwowej linii kolejowej;
6) nale¿y zachowaæ powierzchnie biologicznie czynne,
w tym na terenie zabudowy mieszkaniowej (MN) –
nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki;
7) wyznacza siê ci¹gi zieleni izolacyjno–krajobrazowej,
w tym na terenach zabudowy us³ugowej, produkcyjnej (U, UP), jak na rysunku planu. W wyznaczonych
ci¹gach zieleni izolacyjno–krajobrazowej dopuszcza
siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
8) nale¿y zapewniæ ekologiczn¹ os³onê cieku wodnego przep³ywaj¹cego w kierunku Kobylnicy, poprzez
utrzymanie zieleni wzd³u¿ jego przebiegu;
9) dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu
melioracyjnego, pod warunkiem zachowania zrównowa¿onych stosunków wodnych w obszarze objêtym planem i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji;
10) przez obszar objêty planem przebiega gazoci¹g wysokiego ciœnienia wraz ze stacj¹ redukcyjno–pomiarow¹ I stopnia, jak na rysunku planu, w zwi¹zku
z czym:
a) wyklucza siê gara¿owanie pojazdów, urz¹dzanie
sk³adowisk, lokalizacjê szklarni, tuneli foliowych,
oraz nasadzenia zieleni wysokiej, w strefie ochronnej o szerokoœci 2x15 m od osi istniej¹cego gazoci¹gu, jak na rysunku planu, a w pasie 2x3 m od osi
istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia – równie¿ nasadzenia zieleni œredniej,
b) nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego
w bezpoœrednim s¹siedztwie gazoci¹gu w/c oraz
w miejscach skrzy¿owañ.

§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) czêœæ obszaru objêtego planem po³o¿ona jest w strefach ograniczonej ochrony archeologiczno–konserwatorskiej (W.III.), wyró¿nionych na rysunku planu,
w zwi¹zku z czym:
a) obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych
roboty budowlane, których zakres ka¿dorazowo
okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu,
b) ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych;
2) zachowuje siê wystêpuj¹cy w obszarze planu cmentarz w ewidencji konserwatorskiej z II po³. XIX w. /teren S.16ZC/;
3) w obszarze objêtym planem, na terenach N.6UM
i S.6UM, wystêpuj¹ budynki w ewidencji konserwatorskiej, oznaczone na rysunku planu, dla których
wymagane jest uzyskanie wytycznych projektowych,
a nastêpnie wi¹¿¹cej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku zmian w elewacjach,
konstrukcji dachu i dobudowy do budynków.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) w celu zapewnienia pe³nej obs³ugi komunikacyjnej
niezbêdna jest rozbudowa i modernizacja istniej¹cego systemu komunikacji;
2) podstawowy uk³ad komunikacji drogowej obejmowaæ bêdzie:
a) drogê g³ówn¹ ruchu przyspieszonego, a docelowo drogê g³ówn¹ (S.01KGP /KG/) – po wybudowaniu obwodnicy miasta S³upska, stanowi¹c¹
odcinek istniej¹cej drogi krajowej nr 6 relacji Szczecin–Gdañsk w kierunku Kaliningradu /fragment
trasy Via Hanseatica/, na odcinku z projektowanego wêz³a obwodnicy miasta S³upska „Reblinko”, w kierunku S³upska,
b) ci¹g dróg zbiorczych S.02KZ /kontynuacja drogi
zbiorczej z Kobylnicy do istniej¹cej drogi krajowej
nr 6/ i N.01KZ / od istniej¹cej drogi nr 6 w kierunku Bierkowa, gm. S³upsk/,
c) drogi lokalne:
—droga N.02KL od skrzy¿owania z drog¹
S.01KGP /KG/ do drogi N.01KZ,
—droga N.03KL od drogi N.01KZ do skrzy¿owania
z drog¹ S. 01KGP /KG/,
—droga N.04KL ³¹cz¹ca drogê N.01KZ z drog¹
N.03KL,
—droga S.03KL od drogi S.02KZ do skrzy¿owania z drog¹ S. 01KGP /KG/,
—droga S.04KL ³¹cz¹ca drogê S.02KZ z drog¹
S.03KL,
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—ci¹g dróg S.05KL i S.06KL, od skrzy¿owania
z drog¹ S.04KL, w kierunku Widzina /po po³¹czeniu z drog¹ S.07KL/,
—droga S.07KL, stanowi¹ca razem z fragmentem
drogi S.03KL ci¹g wiod¹cy od skrzy¿owania
z drog¹ S.01KGP /KG/, w kierunku Widzina /po
po³¹czeniu z drog¹ S.06KL/;
3) podstawowy uk³ad drogowy uzupe³nia siê o sieæ dróg
dojazdowych oraz ci¹gi piesze;
4) budowa nowych skrzy¿owañ drogi S.01KGP /KG/
z drogami S.02KZ i N.01KZ, S.03KL i N.03KL oraz
z drog¹ S.010KD jest mo¿liwa po wybudowaniu obwodnicy miasta S³upska i zmianie klasy drogi na docelow¹ KG;
5) przy modernizacji, rozbudowie i budowie dróg
uwzglêdniæ nale¿y budowê œcie¿ek rowerowych, które w miarê mo¿liwoœci terenowych powinny stanowiæ samodzielne ci¹gi lub przylegaæ do chodników,
w tym przebiegaj¹ce:
a) w ci¹gu drogi S.01KGP /KG/ /ul. S³upska/,
b) w ci¹gu dróg S.02KZ i N.01KZ,
c) w ci¹gu dróg N.03KL i S.03KL oraz w drodze
S.06KL,
d) w drodze N.05KL,
jak na rysunku planu;
6) w granicach dzia³ek zapewniæ miejsca postojowe dla
sta³ych i okresowych u¿ytkowników, w iloœci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji, orientacyjnie:
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) – nie mniej ni¿ 1 miejsce postojowe
na jedno mieszkanie,
b) na terenach zabudowy us³ugowo–mieszkaniowej
(UM, MN/U) – nie mniej ni¿ 1 miejsce postojowe na
jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ 1 lub 2 miejsca
postojowe na 100 m2 powierzchni us³ug /zale¿nie
od terenu/,
c) na terenach zabudowy us³ugowej (U) – nie mniej
ni¿ 2 lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ug /zale¿nie od terenu/,
d) na terenach zabudowy us³ugowej, produkcyjnej
(UP) – nie mniej ni¿ 1 lub 2 miejsce postojowe na
100 m2 powierzchni us³ugowej, produkcyjnej i nie
mniej ni¿ 1 miejsce postojowe na mieszkanie;
7) przy projektowaniu dróg rozwa¿yæ nale¿y, w zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci terenowych, urz¹dzenie
zatok postojowych, zgodnie z przepisami szczególnymi;
8) dzia³ki nowowydzielane pod drogi wewnêtrzne do
dwóch i wiêcej dzia³ek budowlanych powinny posiadaæ minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m, a do jednej dzia³ki – 5 m;
9) nale¿y planowaæ drogi ewakuacyjne na wypadek
klêsk ¿ywio³owych, katastrof, aktów terroryzmu lub
wojny;
10) przedstawiona w planie kategoria i klasa dróg nie
wyklucza mo¿liwoœci dokonania zmian ich klasyfikacji w uzasadnionych okolicznoœciach.
§8
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
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1) system zaopatrzenia w wodê:
a) dla zaopatrzenia w wodê – z ujêcia komunalnego w Widzinie, ewentualnie z Kobylnicy lub
ze S³upska, niezbêdna jest rozbudowa istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, z maksymalnym wykorzystaniem sieci istniej¹cej – w razie koniecznoœci nale¿y zrealizowaæ stacjê podniesienia
ciœnienia na sieci,
b) dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê dla celów
produkcyjnych, us³ugowych z w³asnych ujêæ –
w przypadku niewystarczaj¹cego pokrycia zapotrzebo- wania z ujêcia komunalnego,
c) g³ówne ci¹gi sieci wodoci¹gowej planuje siê
w uk³adzie pierœcieniowym i o parametrach wynikaj¹cych z obs³ugi ca³ego obszaru,
d) podstawowy uk³ad sieci wodoci¹gowej tworzyæ
bêd¹ wodoci¹gi istniej¹ce i planowane:
— wzd³u¿ i w pobli¿u dróg: S.06KL, S.05KL,
S.08KD, S.01KGP /KG/ /w tym przez drogê
S.03KL, teren S.2U, S.4UM, ewentualnie
przez teren S.1U/ – równoczeœnie trasa tranzytowa z Widzina w kierunku Reblina,
— wzd³u¿ i w pobli¿u dróg S.01 KGP /KG/
/w tym w terenie N.4UM/, N.018KD, przez tereny N.5U i N.6UM, wzd³u¿ i w pobli¿u dróg
N.019KD, N.20KD, N.021KD, N.03KL,
— wzd³u¿ i w pobli¿u dróg: N.01KZ, N.06KD,
N.05KL, N.07KD i N.08KD, N.02KL,
— wzd³u¿ i w pobli¿u drogi S.04KL, przez teren
S.6UM, wzd³u¿ i w pobli¿u dróg S.09KD,
S.010KD,
— wzd³u¿ i w pobli¿u dróg: S.03KL, S.023KD
i S.030KD, S.02KZ,
— wzd³u¿ i w pobli¿u drogi S.01 KGP /KG/ /w
tym ewentualnie w terenie N.22U/ i S.02KZ
– odcinki wariantowe lub równoleg³e,
e) sieæ wodoci¹gow¹ prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, mo¿liwie poza jezdni¹. Dopuszcza siê prowadzenie sieci w terenach poza
drogami, w sposób nie koliduj¹cy z zabudow¹,
f) w przypadku kolizji istniej¹cych wodoci¹gów
z planowan¹ zabudow¹, wodoci¹g nale¿y odpowiednio przebudowaæ,
g) sieci wodoci¹gowe realizowaæ sukcesywnie
i w miarê mo¿liwoœci ³¹cznie z budow¹ kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
2) system odprowadzania i oczyszczania œcieków:
a) dla odprowadzenia i oczyszczenia œcieków
z obszaru objêtego planem niezbêdna jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
b) ustala siê uk³ad mieszany, grawitacyjno – t³oczny kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem
œcieków do miejskiego systemu kanalizacji, spójnego z mechaniczno–biologiczn¹ oczyszczalni¹ w S³upsku,
c) podstawowy uk³ad sieci kanalizacji sanitarnej
tworzyæ bêd¹:
— kanalizacja tranzytowa z kierunku Reblinka
wzd³u¿ i w pobli¿u dróg S.01 KGP /KG/ /ewentualnie przez teren S.1U/, S.03KL, S.04KL,
S.02KZ, S.010KD i S.01 KGP /KG/ /w tym
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ewentualnie przez teren N.22U/, dalej przez
teren N.22U i wzd³u¿ i w pobli¿u drogi N.07KD
do uk³adu w S³upsku, ewentualnie z kierunku
drogi S.01 KGP /KG/ w kierunku S³upska lub
Kobylnicy /rejon ul. Witosa/ lub z drogi
S.010KD do Kobylnicy /Osiedle Kwiatowe/,
— kanalizacja tras¹ jak wy¿ej – do przepompowni w terenie drogi S.010KD lub do przepompowni w terenie S.22U, a dalej kanalizacj¹ tranzytow¹,
— kanalizacja wzd³u¿ i w pobli¿u drogi S.03KL
i dalej alternatywnie – drog¹ S.02KZ do przepompowni w terenie S.32NO, a dalej do uk³adu w Kobylnicy lub do sieci w Boles³awicach,
— kanalizacja wzd³u¿ i w pobli¿u dróg N.03KL,
N.01KZ, N.02KL, N.04KL i N.01KZ,
— kanalizacja wzd³u¿ i w pobli¿u dróg N.06KD,
N.05KL, dalej do uk³adu w S³upsku lub do
przepompowni w terenie N.22U lub w drodze
N.010KL,
e) wyklucza siê oczyszczanie œcieków na oczyszczalniach przydomowych,
f) sieæ kanalizacji sanitarnej prowadziæ w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg, mo¿liwie poza jezdni¹.
Dopuszcza siê prowadzenie sieci w terenach
poza drogami, w sposób nie koliduj¹cy z zabudow¹,
g) lokalne przepompownie nale¿y projektowaæ
z uwzglêdnieniem obs³ugi jak najwiêkszej liczby dzia³ek, mo¿liwie w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, poza jezdni¹,
h) dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji indywidualnych przepompowni na w³asnych dzia³kach;
3) system odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych:
a) dla umo¿liwienia odprowadzenia nadmiaru wód
opadowych i roztopowych niezbêdna jest budowa sieci kanalizacji deszczowej,
b) docelowym odbiornikiem podczyszczonych wód
opadowych i roztopowych bêdzie rzeka S³upia
poza obszarem objêtym planem, poprzez sieæ
kanalizacyjn¹ planowan¹ w Boles³awcach i Kobylnicy, ewentualnie rzeka Kamieniec, poprzez
ciek wodny p³yn¹cy w obszarze planu w kierunku po³udniowo–wschodnim,
c) podstawowy uk³ad sieci kanalizacji deszczowej
tworzyæ bêd¹:
— kanalizacja wzd³u¿ i w pobli¿u dróg: N.03KL,
N.01KZ, S.02KZ i przez teren S.20 MN/U, Z
ponownie do drogi S.02KZ i dalej wariantowo
/t.j. alternatywnie lub równolegle/: po podczyszczeniu w terenie S.32NO do cieku uchodz¹cego poza obszarem objêtym planem do rzeki
Kamieniec, albo drog¹ S.02KZ w kierunku Kobylnicy,
— kanalizacja wzd³u¿ i w pobli¿u drogi S.04KL,
— kanalizacja wzd³u¿ i w pobli¿u dróg S.06KL
i S.03KL,
— kanalizacja wzd³u¿ i w pobli¿u dróg N.020KD
i S.09KD,
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— kanalizacja wzd³u¿ i w pobli¿u drogi N.07KD,
przez teren N.22U, dalej w kierunku S³upska,
— kanalizacja wzd³u¿ i w pobli¿u drogi N.02KL
i S.01KGP /KG/ /w tym ewentualnie przez teren N.22U/, dalej w kierunku S³upska,
d) sieæ kanalizacji deszczowej prowadziæ w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg, mo¿liwie poza jezdni¹.
Dopuszcza siê prowadzenie sieci w terenach
poza drogami, w sposób nie koliduj¹cy z zabudow¹,
e) w ustaleniach szczegó³owych dla poszczególnych terenów przedstawiono docelowe rozwi¹zania w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Do czasu wybudowania
kanalizacji deszczowej dopuszcza siê rozwi¹zania tymczasowe, polegaj¹ce na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na
w³asnej dzia³ce;
4) system zaopatrzenia w gaz:
a) dla zaopatrzenia obszaru planu w gaz ziemny
planuje siê budowê sieci gazowej odpowiednio
œredniego, niskiego ciœnienia, zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
b) sieæ gazow¹ nale¿y prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, poza jezdni¹. Dopuszcza siê
prowadzenie sieci w terenach poza drogami,
w sposób nie koliduj¹cy z zabudow¹;
5) system zaopatrzenia w energiê ciepln¹:
a) planuje siê zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych, z preferencj¹ dla paliw ekologicznych, jak gaz propan–butan, oleje opa³owe
lekkie, energia elektryczna, energia s³oneczna,
geotermalna, itp.,
b) dopuszcza siê budowê sieci ciep³owniczej,
w oparciu o ciep³owniê zlokalizowan¹ na terenie
miasta S³upska,
c) sieæ ciep³ownicz¹ prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, mo¿liwie poza jezdni¹. Dopuszcza siê prowadzenie sieci w terenach poza
drogami, w sposób nie koliduj¹cy z zabudow¹;
6) system unieszkodliwiania odpadów sta³ych:
a) odpady komunalne segregowaæ i gromadziæ
w szczelnych pojemnikach, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów za poœrednictwem
koncesjonowanego przedsiêbiorstwa,
b) odpady inne ni¿ komunalne, w tym niebezpieczne, nale¿y odpowiednio gromadziæ i przechowywaæ, a nastêpnie przekazywaæ do miejsc,
w których mog¹ byæ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwianiu, zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) wytwórca odpadów, stosownie do iloœci wytwarzanych odpadów i ich klasyfikacji, obowi¹zany jest do uzyskania odpowiednich pozwoleñ
i decyzji organów ochrony œrodowiska, zgodnie
z przepisami szczególnymi;
7) system zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
a) tereny objête opracowaniem zasilane bêd¹
przez GPZ 110/15kV „Szczeciñska”, po³o¿ony
w Kobylnicy,
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b) dostawa mocy i energii elektrycznej odbywaæ
siê bêdzie przy pomocy linii SN 15 kV i nn 0,4 kV
oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
c) przyjmuje siê zasadê lokalizowania linii elektroenergetycznych nn i SN, w tym tranzytowych,
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, poza jezdni¹,
zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹.
Dopuszcza siê przebieg trasy w innych terenach tylko w sposób nie koliduj¹cy z zabudow¹,
d) ustala siê lokalizacjê stacji transformatorowych
15/0,4 kV na terenach wyznaczonych na rysunku planu, jak w ustaleniach szczegó³owych oraz
dopuszcza lokalizacjê w innych terenach, w zale¿noœci od potrzeb,
e) docelowo nale¿y skablowaæ wszystkie linie niskiego napiêcia, zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
f) dopuszcza siê przebudowê napowietrznych linii elektroenergetycznych SN na kablowe na
odcinkach koliduj¹cych z zabudow¹, zgodnie
z warunkami zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
g) w przypadku zbli¿enia i skrzy¿owania napowietrznych linii elektroenergetycznych z drogami nale¿y zastosowaæ odpowiednie œrodki
techniczne zapewniaj¹ce warunki bezpieczeñstwa dla obiektów i ludzi, w zale¿noœci od napiêcia linii i rodzaju obiektów, zgodnie z normami
i przepisami szczególnymi,
h) ustala siê pas wolny od zabudowy i nasadzeñ
zieleni wysokiej wzd³u¿ istniej¹cych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kV
o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii, a wzd³u¿ napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiêcia 0,4kV zgodnie z przepisami
szczególnymi, do czasu przebudowy tych linii,
i) do linii i urz¹dzeñ elektroenergetycznych nale¿y zagwarantowaæ dostêp dla zarz¹dzaj¹cego
sieci¹,
j) ustala siê lokalizacjê linii nn 0,4 kV oœwietlenia
zewnêtrznego, o parametrach odpowiednich do
kategorii i klasy drogi, w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, poza koron¹ drogi,
k) sieci elektroenergetyczne i oœwietlenie nale¿y
projektowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie
przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej;
8) system ³¹cznoœci:
ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru planu
w sieæ telekomunikacyjn¹ skanalizowan¹ w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹, wy³¹cznie za zgod¹ i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹;
9) do sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nale¿y zapewniæ dostêp dla zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
2. Przebieg podstawowych uk³adów sieci uzbrojenia
terenu oraz lokalizacjê urz¹dzeñ niezbêdnych do obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ obszaru objêtego planem przedstawiaj¹ ideogramy, zawarte w za³¹czniku
nr 2.

3. W uzasadnionych okolicznoœciach nie wyklucza siê
mo¿liwoœci dokonania zmian ustalonego przebiegu
sieci zaliczonych do uk³adu podstawowego, pod warunkiem rozwa¿enia i zapewnienia w³aœciwej obs³ugi w ca³ym obszarze objêtym planem.
4. W terenach dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych dzia³kach.
5. Realizacja zabudowy na poszczególnych terenach
i dzia³kach powinna byæ poprzedzona rozwojem infrastruktury technicznej.
§9
Ustala siê stawki procentowe, na podstawie których
ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoœci 30%
dla terenów MN, MN,Z, MN/U, MN/U, Z, UM, U, U/Z, UP,
UT (UO), US, UP–R i 1% dla pozosta³ych terenów.
§ 10
Ustalenia odnoœnie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych, szczególnych
warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeñ
w ich u¿ytkowaniu, sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów,
sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, o ile wystêpuj¹, zawarte s¹ w ustaleniach
szczegó³owych dla poszczególnych terenów.
§ 11
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 139
terenów, w tym 64 tereny komunikacyjne, jak na rysunku planu.
§ 12
1. Ustalenia szczegó³owe dla terenów po³o¿onych
w czêœci obszaru na pó³noc od drogi S.01KGP /KG/
/ul. S³upska/, oznaczonych numerami od 1 do 32,
poprzedzonymi sygnatur¹ N, s¹ nastêpuj¹ce:
1) teren N.1U /1,29 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej, w tym z mo¿liwoœci¹ lokalizacji obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ podró¿nych i pojazdów,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, placów
i parkingów,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/ w sposób
powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych
bezpoœrednich zjazdów z tej drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 20 m od terenu N.31ZL i 15 m
od drogi S.01KGP /KG/ oraz od linii rozgraniczaj¹cej od obszaru wy³¹czonego z opracowania planu /mpzp obwodnicy miasta
S³upska/, jak na rysunku planu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 96

— 6471 —

— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 7,5 m,
— dachy budynków o k¹cie nachylenia do 35 0,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter
zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w zwi¹zku z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego nale¿y uzgodniæ
z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi N.03KL,
ewentualnie z planowanej drogi serwisowej
w obszarze wy³¹czonym z opracowania planu /mpzp obwodnicy miasta S³upska/,
— do czasu realizacji drogi N.03KL i drogi serwisowej w obszarze wy³¹czonym z opracowania planu /mpzp obwodnicy miasta
S³upska/, dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cej drogi krajowej nr 6 – wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p. 1b tiret 6, za zgod¹
i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
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— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
2) teren N.2Z /0,81 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zieleni urz¹dzonej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
— dopuszcza siê rolnicze u¿ytkowanie /plantacje, ogrody/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w strefie ochronnej o szerokoœci 2x15 m od
osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wyklucza siê lokalizacjê szklarni i tuneli foliowych oraz
nasadzenia zieleni wysokiej, a w pasie
2x3 m od osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia – równie¿ nasadzenia zieleni
œredniej,
— w zwi¹zku z przebiegiem istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku
planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.03KL
i N.010KD,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
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i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
3) teren N.3UT (UO) /9,22 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren us³ug turystycznych, alternatywnie us³ug
oœwiaty, z mo¿liwoœci¹ realizacji kompleksu
turystyczno–rekreacyjno–edukacyjnego „Leœny Zak¹tek”, o znaczeniu ponadlokalnym,
— dopuszcza siê rozwój us³ug oœwiaty w czêœci terenu,
— dopuszcza siê lokalizacjê us³ug sakralnych,
— dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹, integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹
us³ugow¹, w formie obiektu wolnostoj¹cego
lub wbudowanego,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 25 m od terenu N.31ZL, 10 m
od dróg N.03KL i N.09KD, jak na rysunku planu oraz od ci¹gu pieszego N.024KX jak na
rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej – do 3 kondygnacji i równoczeœnie nie wiêcej ni¿ 12 m,
— wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej – do 2
kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,
— budynki, ogrodzenia, detal architektoniczny o
wysokich walorach estetycznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
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— obs³uga komunikacyjna z dróg N.03KL,
N.09KD i N.010KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
w liczbie odpowiadaj¹cej programowi inwestycji,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6., lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
4) teren N.4UM /3,26 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cych gospodarstw rolnych,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej /w tym przebieg sieci wodoci¹gowej zaliczonej do uk³adu podstawowego,
zgodnie z ideogramem sieci/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500 m 2,
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
— zaleca siê scalenia i wtórne podzia³y,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 15 m od drogi S.01KGP /KG/
i odpowiednio 15 m oraz 8 m od drogi N.03KL,
jak na rysunku planu,
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— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— na dzia³kach przyleg³ych do drogi N.03KL nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/,
— dopuszcza siê przebudowê systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na dzia³ce
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w zwi¹zku z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego na dzia³kach przyleg³ych
do drogi N.04KL nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.03KL,
N.04KL, N.017KD, N.018KD i z drogi
S.01KGP /KG/ – wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p. 1b tiret
6, za zgod¹ i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania dzia³ki bezpoœrednia obs³uga z drogi
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S.01KGP /KG/ wymaga uzgodnienia z zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
5) teren N.5U /0,97 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej, w tym z mo¿liwoœci¹ lokalizacji obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ i handlem pojazdami,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, placów
i parkingów,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 15 m od drogi S.01KGP /KG/,
jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 7,5 m,
— dachy budynków o k¹cie nachylenia do 35 0,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
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— na dzia³kach przyleg³ych do drogi S.01KGP
/KG/ nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w zwi¹zku z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego na dzia³kach przyleg³ych
do drogi N.04KL nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
— w przypadku kolizji planowanej zabudowy
z istniej¹cym wodoci¹giem i kanalizacj¹ sanitarn¹, sieci nale¿y przebudowaæ,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.04KL
i S.01KGP /KG/ – wy³¹cznie z istniej¹cych
zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p. 1b tiret 6, za zgod¹ i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹, ewentualnie z drogi
S.018KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej, po
podczyszczeniu zgodnie z przepisami szczególnymi,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
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— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
6) teren N.6UM /5,15 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cych gospodarstw rolnych,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, /w tym przebieg sieci wodoci¹gowej zaliczonej do uk³adu podstawowego,
zgodnie z ideogramem sieci/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500 m 2,
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych w
bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 15 m od drogi S.01KGP /KG/,
jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— na dzia³kach przyleg³ych do drogi S.01KGP
/KG/ nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
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— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— w terenie wystêpuj¹ obiekty /budynki gospodarcze na dzia³kach nr 15 i nr 21/10/ w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, oznaczone na rysunku planu. Wymagana i wi¹¿¹c¹ jest opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku
zmian w elewacjach, zmian konstrukcji dachów oraz dobudowy do obiektów,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w zwi¹zku z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego na dzia³kach przyleg³ych
do drogi N.04KL nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
— w przypadku kolizji planowanej zabudowy
z istniej¹cym wodoci¹giem i kanalizacj¹ sanitarn¹, sieci nale¿y przebudowaæ,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi S.01KGP /KG/
– wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p. 1b tiret 6, za zgod¹
i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
oraz z dróg N.04KL, N.019KD i N.020KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
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i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
7) teren N.7UM /2,28 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cego gospodarstwa rolnego,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane,
— zakres interwencyjnych badañ archeologicznych ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu,
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— ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w zwi¹zku z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego na dzia³kach przyleg³ych
do drogi N.04KL nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.04KL,
N.019KD i N.020KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
8) teren N.8Z /0,71 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zieleni urz¹dzonej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
— dopuszcza siê rolnicze u¿ytkowanie /plantacje, ogrody/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
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c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w strefie ochronnej o szerokoœci 2x15 m od
osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wyklucza siê lokalizacjê szklarni i tuneli foliowych oraz
nasadzenia zieleni wysokiej, a w pasie
2x3 m od osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia – równie¿ nasadzenia zieleni
œredniej,
— w zwi¹zku z przebiegiem istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku
planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.03KL,
N.04KL i N.012KD,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
9) teren N.9Z /1,51 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zieleni urz¹dzonej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
— dopuszcza siê rolnicze u¿ytkowanie /plantacje, ogrody/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane,
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— zakres interwencyjnych badañ archeologicznych ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu,
— ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w strefie ochronnej o szerokoœci 2x15 m od
osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wyklucza siê lokalizacjê szklarni i tuneli foliowych oraz
nasadzenia zieleni wysokiej, a w pasie
2x3 m od osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia – równie¿ nasadzenia zieleni
œredniej,
— w zwi¹zku z przebiegiem istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku
planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.04KL,
N.012KD i N.021KD,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
10) teren N.10 MN /6,25 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 900 m 2,
— zaleca siê scalenia i wtórne podzia³y,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 8 m od drogi N.03KL i N.021KD,
jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
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materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w zwi¹zku z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego na dzia³kach przyleg³ych
do drogi N.04KL nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.012KD,
N.013KD, N.014KD, N.015KD, N.016KD,
N.021KD i ewentualnie z drogi N.03KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – odpady komunalne segregowaæ i gromadziæ w szczelnych
pojemnikach, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów za poœrednictwem koncesjonowanego przedsiêbiorstwa,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
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11) teren N.11 MN /5,15 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 8 m od drogi N.03KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— dopuszcza siê przebudowê systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na dzia³ce i w
otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nale¿y przebudowaæ istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ niskiego napiêcia, koliduj¹c¹
z zabudow¹, zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
— w zwi¹zku z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego na dzia³kach przyleg³ych
do drogi N.04KL nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.03KL,
N.011KD i N.012KD,
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— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – odpady komunalne segregowaæ i gromadziæ w szczelnych
pojemnikach, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów za poœrednictwem koncesjonowanego przedsiêbiorstwa,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
12) teren N.12 MN /0,35 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi N.03KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji, w
tym poddasze u¿ytkowe,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
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— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi,
— lokalizacjê nowoprojektowanej zabudowy nale¿y uzgodniæ z Nadleœnictwem Ustka,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.03KL lub
N.09KD,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – odpady komunalne segregowaæ i gromadziæ w szczelnych
pojemnikach, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów za poœrednictwem koncesjonowanego przedsiêbiorstwa,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
13) teren N.13US /3,96 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren sportu i rekreacji,
— teren z mo¿liwoœci¹ funkcjonalnego powi¹zania z terenem N.3UT (UO),
— dopuszcza siê obiekty s³u¿¹ce obs³udze sportu i rekreacji, obejmuj¹ce: zaplecze sanitarne, zaplecze administracyjno–biurowe,
gastronomiczne, magazyny sprzêtu, szatnie,
trybuny, itp.,
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b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 25 m od terenu N.31ZL i 10 m
od drogi N.03KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi N.03KL,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
w liczbie odpowiadaj¹cej programowi inwestycji,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – odpady komunalne segregowaæ i gromadziæ w szczelnych
pojemnikach, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów za poœrednictwem koncesjonowanego przedsiêbiorstwa,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
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14) teren N.14UM /3,86 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê gospodarstwa agroturystycznego,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 2500 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od dróg N.01KZ i N.03KL
oraz 25 m od terenów N.13US i N.31ZL, jak
na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 35%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi terenu a
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od terenów
N.13US i N.31ZL oraz od drogi N.03KL, jak
na rysunku planu,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
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g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.01KZ
i N.03KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
15) teren N.15UP–R /24,85 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej, produkcyjnej lub
rolniczej, z preferencj¹ dla gospodarstw
ogrodniczych,
— wyklucza siê obiekty u¿ytecznoœci publicznej z zakresu oœwiaty, zdrowia i opieki spo³ecznej,
— dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹, integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, w formie obiektu wolnostoj¹cego lub
wbudowanego, ograniczon¹ do jednego lokalu mieszkalnego na jednej dzia³ce,
— dopuszcza siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na dzia³kach nr 26/11
i 27/7,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, parkingów, placów,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 4000 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
10 m od dróg N.01KZ, N.02KL i odpowiednio
25 m i 20 m od terenu N.30ZL,
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— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 35%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej, produkcyjnej – do 6,5 m,
— dachy budynków us³ugowych, produkcyjnych
o k¹cie nachylenia do 350,
— wysokoœæ budynku mieszkalnego – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków mieszkalnych strome, o k¹cie nachylenia 250 – 550 i pokryciu dachowym
– dachówka ceramiczna, materia³y dachówkopodobne,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od drogi
N.01KZ, jak na rysunku planu,
— w miarê mo¿liwoœci zachowaæ istniej¹ce
oczka wodne,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.01KZ
i N.02KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni us³ugowej, produkcyjnej
i nie mniej ni¿ jedno miejsce na mieszkanie,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,
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— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
16) teren N.16UM /1,49 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1800 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi N.01KZ i 8 m od
drogi N.021KD, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
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e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w zwi¹zku z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego na dzia³kach przyleg³ych
do terenu N.17Z nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.01KZ
i N.021KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
17) teren N.17Z /0,95 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zieleni urz¹dzonej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
— dopuszcza siê rolnicze u¿ytkowanie /plantacje, ogrody/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
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d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w strefie ochronnej o szerokoœci 2x15 m od
osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wyklucza siê lokalizacjê szklarni i tuneli foliowych oraz
nasadzenia zieleni wysokiej, a w pasie
2x3 m od osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia – równie¿ nasadzenia zieleni
œredniej,
— w zwi¹zku z przebiegiem istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku
planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.01KZ,
N.04KL i N.021KD,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
18) teren N.18UM /5,07 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cych gospodarstw rolnych,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1800 m 2,
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 15 m od drogi S.01KGP /KG/
i 10 m od drogi N.01KZ, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
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— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— na dzia³kach przyleg³ych do drogi S.01KGP
/KG/ nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/,
— w miarê mo¿liwoœci chroniæ istniej¹c¹ zieleñ
wysok¹,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego rowu i systemu drenarskiego pod warunkiem
zachowania w³aœciwych stosunków wodnych
na dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji/,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w zwi¹zku z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego na dzia³kach przyleg³ych
do drogi N.04KL nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
— do istniej¹cego rowu zachowaæ dostêp i utrzymaæ zieleñ wzd³u¿ jego przebiegu,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.01KZ,
N.04KL, N.020KD i ewentualnie z drogi
S.01KGP /KG/ – wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p. 1b tiret
6, za zgod¹ i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
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— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
19) teren N.19U /0,61 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej, w tym z mo¿liwoœci¹ lokalizacji obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ i handlem pojazdami,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, placów
i parkingów,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych w
bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 8,5 m,
— dachy budynków o k¹cie nachylenia do 35 0,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— na dzia³kach przyleg³ych do drogi S.01KGP
/KG/ nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania,
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d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— uwzglêdniæ istniej¹cy rów w s¹siedztwie /zachowaæ dostêp do istniej¹cego rowu i utrzymaæ zieleñ wzd³u¿ jego przebiegu/,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi N.20KD
i ewentualnie z drogi S.01KGP /KG/ – wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem
§ 13 ust. 2 p. 1b tiret 6, za zgod¹ i zgodnie
z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
20) teren N.20U /5,90 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej (powi¹zany z centrum us³ug komercyjnych w Kobylnicy),
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— preferowane us³ugi handlowe, gastronomiczne, hotelarskie, sportowo–rekreacyjne, obs³ugi podró¿nych i pojazdów, oœwiatowe,
medyczne œwiadczone poza szpitalami
i obiektami lecznictwa zamkniêtego, ³¹cznoœci, bankowe, biurowe, kultury, prawne, fryzjerskie, kosmetyczne, itp.,
— dopuszcza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m2,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, placów
i parkingów,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 8 m,
— dachy budynków o k¹cie nachylenia do 35 0,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
— dopuszcza siê dominantê architektoniczn¹,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w strefie ochronnej o szerokoœci 2x15 m od
osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wyklucza siê lokalizacjê szklarni i tuneli foliowych oraz
nasadzenia zieleni wysokiej, a w pasie
2x3 m od osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia – równie¿ nasadzenia zieleni
œredniej,
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— w zwi¹zku z przebiegiem istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku
planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne
w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego w terenie nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.01KZ,
N.02KL i N.022KD,
— do czasu realizacji drogi N.022KD, na odcinku przyleg³ym do tej drogi, dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi S.01KGP /KG/ –
wy³¹cznie za zgod¹ i zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
21) teren N.21UM /2,80 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500 m 2,
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c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci minimum 20 m od terenu
N.30ZL, 10 m od terenu N.15UP–R i 10 m od
drogi N.02KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 35%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— na dzia³kach przyleg³ych do terenu N.30ZL
zabudowê projektowaæ z zachowaniem bezpiecznych odleg³oœci w od œciany lasu,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od terenu
N.15UP–R, jak na rysunku planu,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.02KL
i N.08KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 96

— 6486 —

h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
22) teren N.22U /11,46 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej (powi¹zany z centrum us³ug komercyjnych w Kobylnicy),
— preferowane us³ugi handlowe, gastronomiczne, hotelarskie, sportowo–rekreacyjne, obs³ugi podró¿nych i pojazdów, oœwiatowe,
medyczne œwiadczone poza szpitalami
i obiektami lecznictwa zamkniêtego, ³¹cznoœci, bankowe, biurowe, kultury, prawne, fryzjerskie, kosmetyczne, itp.,
— dopuszcza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m2,
— dopuszcza siê zabudowê techniczno–produkcyjn¹, w tym na wydzielonych dzia³kach,
— dopuszcza siê istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹, integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, placów
i parkingów – w tym mo¿liwa lokalizacja przepompowni œcieków, trafostacja, przebieg odcinków linii kablowej elektroenergetycznej
SN 15kV, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ewentualnie sieci wodoci¹gowej, zaliczonych do uk³adu podstawowego, zgodnie
z ideogramami sieci,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych w
bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
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c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 15 m od drogi S.01KGP /KG/,
10 m od drogi N.08KL i od drogi N.02KL, jak
na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 8 m,
— dachy budynków o k¹cie nachylenia do 35 0,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
— dopuszcza siê dominantê architektoniczn¹,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi terenu a
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od drogi N.08KD i drogi N.02KL, jak na rysunku planu,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w strefie ochronnej o szerokoœci 2x15 m od
osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wyklucza siê lokalizacjê szklarni i tuneli foliowych oraz
nasadzenia zieleni wysokiej, a w pasie
2x3 m od osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia – równie¿ nasadzenia zieleni
œredniej,
— w zwi¹zku z przebiegami istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia i gazoci¹gu œredniego ciœnienia, jak na rysunku planu,
wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego w terenie nale¿y uzgodniæ z w³aœciwymi
zarz¹dcami sieci gazowych,
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
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g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.02KL,
N.07KD i N.08KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹;,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
23) teren N.23 MN,Z /12,35 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni,
— zieleñ o funkcji rekreacyjnej, z mo¿liwoœci¹
rolniczego u¿ytkowania /plantacje, ogrody/,
w tym dopuszczona na wydzielonych dzia³kach,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1300 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi N.01KZ, 8 m od
drogi N.05KL i 20 m od osi gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
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— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi,
— na dzia³kach s¹siaduj¹cych z terenem N.30ZL
lokalizacjê zabudowy nale¿y uzgodniæ z Nadleœnictwem Ustka,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w strefie ochronnej od istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia wyklucza siê gara¿owanie pojazdów, urz¹dzanie sk³adowisk,
lokalizacjê szklarni, tuneli foliowych i nasadzenia zieleni wysokiej, a w pasie 2x3 m od
osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia – równie¿ nasadzenia zieleni œredniej,
— w zwi¹zku z przebiegiem istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku
planu, na dzia³kach o numeracji 168/1, 168/2,
168/3, 168/6 wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego
i podziemnego nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym
oddzia³em przesy³u gazu,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.05KL,
N.06KD i N.07KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – odpady komunalne segregowaæ i gromadziæ w szczelnych
pojemnikach, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów za poœrednictwem koncesjonowanego przedsiêbiorstwa,
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— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
24) teren N.24 MN /1,64 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1200 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi N.01KZ, jak na
rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi N.06KD
i ewentualnie z dróg poza obszarem objêtym
planem,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie,
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h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – odpady komunalne segregowaæ i gromadziæ w szczelnych
pojemnikach, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów za poœrednictwem koncesjonowanego przedsiêbiorstwa,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
25) teren N.25G /0,24 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zaopatrzenia w gaz ziemny (stacja redukcyjno–pomiarowa)
— dopuszcza siê lokalizacjê innych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,
— dopuszcza siê w³¹czenie powierzchni niewykorzystanych pod obiekty stacji do terenów
przyleg³ych,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— w miarê mo¿liwoœci zagospodarowaæ teren
zieleni¹,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— wszelkie zamierzenia inwestycyjne nale¿y
uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— dojazd z drogi N.07KD,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
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i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych;
26) teren N.26R /0,95 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren rolniczy,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej /w tym przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, zaliczonej
do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramem sieci/,
— obowi¹zuje zakaz zabudowy,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w strefie ochronnej o szerokoœci 2x15 m od
osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wyklucza siê lokalizacjê nasadzenia zieleni wysokiej, a w pasie
2x3 m od osi istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia – równie¿ nasadzenia zieleni
œredniej,
— w zwi¹zku z przebiegiem istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak na rysunku
planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.07KD
i N.08KD,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
27) tereny N.27E /0,05 ha/, N.28E /0,02 ha/, N.29E
/0,03 ha/, N.32E /0,02 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— tereny zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
/stacje transformatorowe/,
— dopuszcza siê w³¹czenie powierzchni niewykorzystanych pod obiekty stacji transformatorowych do terenów przyleg³ych,
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— dopuszcza siê przeznaczenie terenu pod
us³ugi handlu, w przypadku zmiany lokalizacji trafostacji,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê lokalizacjê obiektów stacji transformatorowej 15/04 kV zaprojektowanych
z zachowaniem wysokich walorów estetycznych,
— wysokoœæ zabudowy – do 3,5 m,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— w miarê mo¿liwoœci urz¹dziæ zieleñ wokó³
obiektu stacji,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga z dróg publicznych przyleg³ych do
terenów,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— tereny przeznaczone na cele publiczne;
28) teren N.30ZL /21,30 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zieleni leœnej /lasy istniej¹ce, bagna
i podmok³oœci oraz grunty do zalesieñ/
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— grunty do zalesienia, jak na rysunku planu,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— lasy w obrêbie dzia³ki nr 542/3 szczególnie
chronione /status lasów ochronnych/,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.01KZ
i N.08KD,
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h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
29) teren N.31ZL /103,83 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zieleni leœnej /lasy istniej¹ce, bagna,
podmok³oœci oraz grunty do zalesieñ/
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym istniej¹cy gazoci¹g
wysokiego ciœnienia,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— grunty do zalesienia, jak na rysunku planu,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— lasy w obrêbie dzia³ek 543/1L, 544/1L,
552/2L, 553/3L, 554/2L, 555/2L, 561/7L,
561/8L szczególnie chronione /status lasów
ochronnych/,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg N.01KZ,
N.03KL, N.09KD i z ci¹gów N.023KX,
N.024KX, oraz z dróg poza obszarem objêtym
planem,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów po³o¿onych
w czêœci obszaru na po³udnie od drogi S.01KG
/ul. S³upska/, oznaczonych numerami od 1 do 43,
poprzedzonymi sygnatur¹ S, s¹ nastêpuj¹ce:
1) teren S.1U /2,91 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej, w tym z mo¿liwoœci¹ lokalizacji obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ podró¿nych i pojazdów,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, placów
i parkingów /w tym mo¿liwy przebieg odcinków sieci zaliczonych do uk³adu podstawowego, w tym linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, sieci
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kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ideogramami sieci/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/ w sposób
powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych
bezpoœrednich zjazdów z tej drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 15 m od drogi S.03KL oraz od
linii rozgraniczaj¹cej od obszaru wy³¹czonego z opracowania planu /mpzp obwodnicy
miasta S³upska/, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 7,5 m,
— dachy budynków o k¹cie nachylenia do 35 0,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dopuszcza siê dominantê architektoniczn¹,
— nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter
zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym oraz ha³asem
zwi¹zanym z po³o¿eniem w s¹siedztwie obwodnicy miasta S³upska, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— w s¹siedztwie planowanej obwodnicy nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê obiektów pe³ni¹cych równoczeœnie funkcjê os³onow¹,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
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g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.03KL,
S.021KD i ewentualnie z planowanej drogi
serwisowej w obszarze wy³¹czonym z opracowania planu /mpzp obwodnicy miasta S³upska/,
— do czasu realizacji drogi S.03KL i drogi serwisowej w obszarze wy³¹czonym z opracowania planu /mpzp obwodnicy miasta
S³upska/, dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cej drogi krajowej nr 6 – wy³¹cznie za zgod¹ i zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
2) teren S.2U /0,89 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹, integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ us³ugow¹, w formie wbudowanej, ograniczon¹ do
jednego lokalu mieszkalnego na dzia³ce,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, placów
i parkingów /w tym mo¿liwy przebieg odcinków sieci zaliczonych do uk³adu podstawowego, w tym linii kablowej elektroenergetycznej
SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, zgodnie z ideogramami sieci/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ bu-
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dowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 15 m od terenu S.4UM i od drogi S.01KGP /KG/ oraz S.03KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 7,5 m,
— dachy budynków o k¹cie nachylenia do 35 0,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter
zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od terenu
S.4UM, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.03KL,
S.04KL i ewentualnie z drogi S.01KGP /KG/
– wy³¹cznie za zgod¹ i zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego drog¹,
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— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
3) teren S.3U /3,56 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹, integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹
us³ugow¹, w formie obiektu wolnostoj¹cego
lub wbudowanego, ograniczon¹ do jednego
lokalu mieszkalnego na dzia³ce,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, placów
i parkingów,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 15 m od terenu S.7UM,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 45%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 25% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej – do 6,5 m,
— dachy budynków us³ugowych o k¹cie nachylenia do 350,
— wysokoœæ budynku mieszkalnego – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków mieszkalnych strome, o k¹cie nachylenia 250 – 550 i pokryciu dachowym
– dachówka ceramiczna, materia³y dachówkopodobne,
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— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— w przypadku lokalizacji funkcji mieszkaniowej, budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ
zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami zwi¹zanymi z po³o¿eniem w pobli¿u drogi
S.01KGP /KG/ oraz obwodnicy miasta S³upska,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od terenu
S.7UM, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.03KL
i S.04KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
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— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
4) teren S.4UM /2,62 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cych gospodarstw rolnych,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej /w tym przebieg sieci wodoci¹gowej zaliczonej do uk³adu podstawowego,
zgodnie z ideogramem sieci/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500 m 2,
— zaleca siê scalenia i wtórne podzia³y,
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych w
bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 15 m od drogi S.01KGP /KG/,
jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— na dzia³kach przyleg³ych do drogi S.01KGP
/KG/ nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿li-
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woœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w przypadku kolizji planowanej zabudowy
z istniej¹cym wodoci¹giem i kanalizacj¹ sanitarn¹, sieci nale¿y przebudowaæ,
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.04KL,
S.08KD i S.01KGP /KG/ – wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p. 1b
tiret 6, za zgod¹ i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
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— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
5) teren S.5UM /2,16 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cych gospodarstw rolnych,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500 m 2,
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 15 m od drogi S.01KGP /KG/,
jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— na dzia³kach przyleg³ych do drogi S.01KGP
/KG/ nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
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— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane,
— zakres interwencyjnych badañ archeologicznych ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu,
— ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.04KL,
S.08KD, S.022KD /poprzez drogê S.04KL/
i z drogi S.01KGP /KG/ – wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p.
1b tiret 6, za zgod¹ i zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
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i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
6) teren S.6UM /6,32 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cych gospodarstw rolnych,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej /w tym przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci
wodoci¹gowej zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami sieci/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500 m 2,
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi S.01KGP
/KG/ w sposób powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych bezpoœrednich zjazdów z tej
drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 15 m od drogi S.01KGP /KG/,
10 m od dróg S.02KZ i S.09KD, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— na dzia³kach przyleg³ych do drogi S.01KGP
/KG/ nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
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— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego rowu i systemu drenarskiego pod warunkiem
zachowania w³aœciwych stosunków wodnych
na dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— ochronie podlega istniej¹ce oczko wodne na
dzia³ce nr 65,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane,
— zakres interwencyjnych badañ archeologicznych ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu,
— ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
— w terenie wystêpuj¹ obiekty /budynek mieszkalny na dzia³ce nr 56/2 i przejazd zadaszony na dzia³ce nr 58/4/ w ewidencji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
oznaczone na rysunku planu. Wymagana
i wi¹¿¹c¹ jest opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku zmian w elewacjach, zmian konstrukcji dachów oraz
dobudowy do obiektów,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— w przypadku kolizji planowanej zabudowy
z istniej¹cymi sieciami, nale¿y je przebudowaæ,
— wzd³u¿ istniej¹cego rowu nale¿y zachowaæ
pas wolny od zabudowy, pokryty zieleni¹,
w odleg³oœci po 10 m po obu stronach krawêdzi rowu,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi S.01KGP /KG/
– wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p. 1b tiret 6, za zgod¹
i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
w tym ewentualnie na odcinku przyleg³ym do
drogi S.09KD – do czasu realizacji tej drogi,
oraz z dróg S.04KL, S.022KD /poprzez drogê S.04KL/, S.09KD, ewentualnie z drogi
S.02KZ,
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— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
7) teren S.7UM /1,40 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.03KL i 8 m od
drogi S.04KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
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— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— dla funkcji mieszkaniowej nale¿y zastosowaæ
zabezpieczania przed uci¹¿liwoœciami wynikaj¹cymi z przebiegu obwodnicy /zadanie
w³asne inwestora/,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi S.013KD,
ewentualnie z dróg S.03KL i S.04KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
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i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
8) teren S.8UM /2,58 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.03KL i 8 m od
dróg S.04KL, S.014KD, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
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f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.013KD
i S.014KD, ewentualnie z dróg S.03KL
i S.04KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
9) teren S.9 MN/U /2,00 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.03KL, 8 m od
drogi S.04KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
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— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych dzia³alnoœci¹ us³ugow¹,
nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami
technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.014KD
i S.05KL, ewentualnie z dróg S.03KL i S.04KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
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— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
10) teren S.10 MN/U /2,03 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
— zaleca siê scalenia i wtórne podzia³y,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.03KL, 8 m od
dróg S.04KL i S.05KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
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— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych dzia³alnoœci¹ us³ugow¹,
nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami
technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane,
— zakres interwencyjnych badañ archeologicznych ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu,
— ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.05KL
i S.015KD, ewentualnie z dróg S.03KL
i S.04KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
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deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
11) teren S.11 MN/U /1,91 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
— zaleca siê scalenia i wtórne podzia³y,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.03KL i 8 m od
drogi S.04KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych dzia³alnoœci¹ us³ugow¹,
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nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami
technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane,
— zakres interwencyjnych badañ archeologicznych ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu,
— ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.015KD
i S.016KD, ewentualnie z dróg S.03KL
i S.04KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
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— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
12) teren S.12 MN/U /1,92 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
— zaleca siê scalenia i wtórne podzia³y,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.03KL i 8 m od
drogi S.04KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci
spowodowanych
dzia³alnoœci¹
us³ugow¹, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
œrodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
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— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane,
— zakres interwencyjnych badañ archeologicznych ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu,
— ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.016KD
i S.017KD, ewentualnie z dróg S.03KL
i S.04KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
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— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
13) teren S.13 MN/U /2,68 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
— zaleca siê scalenia i wtórne podzia³y,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.03KL i 8 m od
drogi S.04KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych dzia³alnoœci¹ us³ugow¹,
nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami
technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
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— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.017KD
i S.018KD, ewentualnie z dróg S.03KL
i S.04KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
14) teren S.14 MN/U /2,80 ha/
a) przeznaczenie terenu:
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— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
— zaleca siê scalenia i wtórne podzia³y,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.03KL i 8 m od
drogi S.04KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci
spowodowanych
dzia³alnoœci¹
us³ugow¹, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
œrodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na dzia³ce
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
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f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.018KD
i S.019KD, ewentualnie z dróg S.03KL
i S.04KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
15) teren S.15 MN/U,Z /3,47 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej i
zieleni,
— dopuszcza siê zieleñ, w tym w u¿ytkowaniu
rolniczym, na wyodrêbnionych dzia³kach,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2
/nie dotyczy dzia³ek wydzielanych pod zieleñ/,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oœci 10 m od dróg S.02KZ i S.03KL oraz
8 m od drogi S.04KL, jak na rysunku planu,
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— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego rowu i systemu drenarskiego pod warunkiem
zachowania w³aœciwych stosunków wodnych
na dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci
spowodowanych
dzia³alnoœci¹
us³ugow¹, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
œrodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego rowu i systemu drenarskiego pod warunkiem
zachowania w³aœciwych stosunków wodnych
na dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
us³ugami rzemieœlniczymi,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane,
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— zakres interwencyjnych badañ archeologicznych ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu,
— ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— wzd³u¿ istniej¹cego rowu nale¿y zachowaæ
pas wolny od zabudowy, pokryty zieleni¹,
w odleg³oœci po 10 m po obu stronach krawêdzi rowu,
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.019KD,
S.020KD i S.04KL, ewentualnie z drogi
S.03KL i z drogi S.02KZ – do czasu realizacji drogi S.020KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
16) teren S.16ZC /0,26 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zieleni cmentarnej /za³o¿enie dawnego cmentarza z II po³. XIX w./,
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b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— sposób u¿ytkowania, jak w stanie istniej¹cym,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— ochronie podlega zadrzewienie,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— zachowuje siê za³o¿enie dawnego cmentarza ewangelickiego, w ewidencji konserwatorskiej,
— prace porz¹dkowe, ewentualne wycinki drzew
nale¿y zaopiniowaæ u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi S.02KZ,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— teren publiczny;
17) teren S.17UM /1,55 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 2000 m 2,
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/ w sposób
powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych
bezpoœrednich zjazdów z tej drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od dróg S.02KZ i S.010KD,
jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
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— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— na dzia³kach przyleg³ych do drogi S.010KD,
nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter
zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/,
— dopuszcza siê przebudowê systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na dzia³ce
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.010KD,
S.011KD i ewentualnie z drogi S.02KZ,
— do czasu realizacji drogi S.010KD, dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi
S.01KGP /KG/ –wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p. 1b tiret
6, za zgod¹ i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
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— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
18) teren S.18UM /2,82 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 2000 m 2,
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/ w sposób
powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych
bezpoœrednich zjazdów z tej drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.010KD, jak na
rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— na dzia³kach przyleg³ych do drogi S.010KD
nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter
zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
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— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.010KD,
S.011KD, S.012KD,
— do czasu realizacji drogi S.010KD, dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi
S.01KGP /KG/ – wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p. 1b tiret
6, za zgod¹ i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
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— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
19) teren S.19UM /6,20 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 2000 m 2,
— wyklucza siê podzia³y dzia³ek po³o¿onych
w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/ w sposób
powoduj¹cy koniecznoœæ budowy nowych
bezpoœrednich zjazdów z tej drogi,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.010KD i granicy obszaru objêtego planem, jak na rysunku
planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 35% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— na dzia³kach przyleg³ych do drogi S.010KD,
a równoczeœnie poœrednio do drogi S.01KGP
/KG/ nale¿y zachowaæ reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
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— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie drogi S.01KGP /KG/,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹
w pasie pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a granic¹ obszaru objêtego planem,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego rowu i systemu drenarskiego pod warunkiem
zachowania w³aœciwych stosunków wodnych
na dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznych linii
elektroenergetycznych SN 15 kV na kablowe, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od
osi linii, obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
— w przypadku kolizji planowanej zabudowy
z istniej¹cymi sieciami, nale¿y je przebudowaæ,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.010KD,
S.012KD i z dróg poza obszarem objêtym planem,
— do czasu realizacji drogi S.010KD, dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi
S.01KGP /KG/ –wy³¹cznie z istniej¹cych zjazdów, z zastrze¿eniem § 13 ust. 2 p. 1b tiret
6, za zgod¹ i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
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— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
20) teren S.20 MN/U,Z /7,67 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej
i zieleni,
— dopuszcza siê zieleñ, w tym w u¿ytkowaniu
rolniczym, na wyodrêbnionych dzia³kach,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cego gospodarstwa rolnego,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym przebieg sieci kanalizacji deszczowej, zaliczonej do uk³adu
podstawowego, zgodnie z ideogramem sieci,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 2000 m 2
/nie dotyczy dzia³ek wydzielanych pod zieleñ/,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.02KZ, terenów
S.18UM, S.19UM i od granicy obszaru objêtego planem, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 60% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwo-
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œci spowodowanych dzia³alnoœci¹ us³ugow¹,
nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami
technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od
drogi S.02KZ, terenów S.18UM, S.19UM
i granicy obszaru objêtego planem, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego rowu i systemu drenarskiego pod warunkiem
zachowania w³aœciwych stosunków wodnych
na dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
— wzd³u¿ istniej¹cego rowu nale¿y zachowaæ
pas wolny od zabudowy, pokryty zieleni¹,
w odleg³oœci po 10 m po obu stronach krawêdzi rowu,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi S.011KD,
S.012KD i S.02KZ i z drogi poza obszarem
objêtym planem,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
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i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
21) teren S.21U/Z /2,78 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej z zieleni¹ towarzysz¹c¹, z mo¿liwoœci¹ powi¹zania z planowanym w s¹siedztwie centrum us³ug
komercyjnych w Kobylnicy,
— dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹, integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹
us³ugow¹, w formie obiektu wolnostoj¹cego
lub wbudowanego, ograniczon¹ do jednego
lokalu mieszkalnego na dzia³ce,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, placów
i parkingów /w tym przebieg linii kablowej
elektroenergetycznej SN 15kV oraz mo¿liwy
przebieg kanalizacji deszczowej, zaliczonych
do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami sieci/,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 2500 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.031KD i terenu
S.22 MN/U, Z, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— dachy budynków o k¹cie nachylenia do 55 0,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego rowu i systemu drenarskiego pod warunkiem
zachowania w³aœciwych stosunków wodnych
na dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
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— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od
drogi S.031KD i terenu S.22 MN/U, Z, jak na
rysunku planu,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
— wzd³u¿ istniej¹cego rowu nale¿y zachowaæ
pas wolny od zabudowy, pokryty zieleni¹,
w odleg³oœci co najmniej po 10 m po obu stronach krawêdzi rowu,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.02KZ,
S.030KD i S.031KD oraz z drogi poza obszarem objêtym planem,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
22) teren S.22 MN/U,Z /4,54 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej
i zieleni,
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— dopuszcza siê zieleñ, w tym w u¿ytkowaniu
rolniczym, na wyodrêbnionych dzia³kach,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym dopuszcza siê przebieg sieci kanalizacji deszczowej zaliczonej
do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramem sieci,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500 m 2
/nie dotyczy dzia³ek wydzielanych pod zieleñ/,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.031KD i 15 m od
terenu S.21U/Z, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 60% powierzchni dzia³ki,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, w odcieniach
br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci
spowodowanych
dzia³alnoœci¹
us³ugow¹, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
œrodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od
drogi S.031KD i terenu S.21U/Z /z uwzglêdnieniem istniej¹cego rowu/, jak na rysunku
planu,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego rowu i systemu drenarskiego pod warunkiem
zachowania w³aœciwych stosunków wodnych
na dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
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— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane,
— zakres interwencyjnych badañ archeologicznych ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu,
— ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi S.030KD,
S.031KD i S.032KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
23) teren S.23 MN/U /1,17 ha/
a) przeznaczenie terenu:
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— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od dróg S.03KL i S.030KD,
jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci
spowodowanych
dzia³alnoœci¹
us³ugow¹, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
œrodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
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f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.023KD,
S.026KD, S.030KD i ewentualnie z drogi
S.03KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
24) teren S.24 MN/U /1,08 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.03KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
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— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci
spowodowanych
dzia³alnoœci¹
us³ugow¹, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
œrodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.023KD,
S.025KD, S.026KD i ewentualnie z drogi
S.03KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
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— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
25) teren S.25 MN/U /1,18 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od dróg S.03KL i S.024KD,
jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwo-
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œci spowodowanych dzia³alnoœci¹ us³ugow¹,
nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami
technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.023KD,
S.024KD, S.025KD i ewentualnie z drogi
S.03KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
26) teren S.26 MN/U /4,40 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej,
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— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.027KD, jak na
rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy us³ugowej – maksymalnie 120 m 2,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 45% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e
przekroczyæ wysokoœci zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce,
— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
— dachy strome, o k¹cie nachylenia 25 0 – 550,
— dachy budynków mieszkalnych symetryczne,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci
spowodowanych
dzia³alnoœci¹
us³ugow¹, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
œrodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— obowi¹zuj¹ normy poziomu ha³asu zgodnie
z przepisami szczególnymi, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
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f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.023KD,
S.027KD, S.028KD, S.029KD i S.030KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe
na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
27) teren S.27UM /3,18 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cych gospodarstw rolnych,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 2000 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oœci 10 m od dróg S.03KL i S.024KD,
jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni dzia³ki,
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— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹ w
pasie pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy od dróg S.03KL i S.024KD, jak na
rysunku planu,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablow¹, w pasie terenu o szerokoœci 2x7,5 m od osi linii,
obowi¹zuje zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.06KL,
S.023KD, S.024KD i S.03KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
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— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
28) teren S.28UM /3,68 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowo – mieszkaniowej,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cych gospodarstw rolnych,
— dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów
us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na dzia³kach s¹siednich,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 2000 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.027KD, jak na
rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 2 kondygnacji,
w tym poddasze u¿ytkowe,
— dachy budynków strome, o k¹cie nachylenia
250 – 550,
— pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna,
materia³y dachówkopodobne, preferowane
odcienie br¹zu i czerwieni,
— poziom posadowienia parteru – do 50 cm,
— zabudowa na dzia³ce zharmonizowana pod
wzglêdem kolorystyki, zastosowanych materia³ów i form architektonicznych,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpie-
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czyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— budynki mieszkalne lokalizowaæ i projektowaæ z uwzglêdnieniem zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ochronê przed uci¹¿liwoœciami
zwi¹zanymi z po³o¿eniem w s¹siedztwie obwodnicy miasta S³upska,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹
w pasie pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a drog¹ S.027KD, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.06KL,
S.023KD i S.027KD,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na w³asnej dzia³ce lub do kanalizacji
deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrze¿eniem § 5, p.2,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
29) teren S.29UP /3,33 ha/
a) przeznaczenie terenu:
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— teren zabudowy us³ugowej, produkcyjnej,
— dopuszcza siê rozwój istniej¹cych gospodarstw rolnych,
— wyklucza siê obiekty u¿ytecznoœci publicznej z zakresu oœwiaty, zdrowia i opieki spo³ecznej,
— dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹, integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, w formie obiektu wolnostoj¹cego lub
wbudowanego, ograniczon¹ do jednego lokalu mieszkalnego na dzia³ce,
— dopuszcza siê istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹ na dzia³ce nr 169,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, parkingów, placów,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 2500 m 2,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy
w odleg³oœci 10 m od drogi S.03KL, jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy us³ugowej, produkcyjnej – do 6,5 m,
— dachy budynków us³ugowych, produkcyjnych
o k¹cie nachylenia do 350,
— wysokoœæ budynku mieszkalnego – do 2 kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,
— dachy budynków mieszkalnych strome, o k¹cie nachylenia 250 – 550 i pokryciu dachowym
– dachówka ceramiczna, materia³y dachówkopodobne,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi œrodkami technicznymi
przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— urz¹dziæ zieleñ izolacyjno–krajobrazow¹
w pasie pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od drogi S.03KL, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
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e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.03KL,
S.06KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni us³ugowej, produkcyjnej
i nie mniej ni¿ jedno miejsce na mieszkanie,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
30) teren S.30U /3,24 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zabudowy us³ugowej, w tym z mo¿liwoœci¹ lokalizacji obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ podró¿nych i pojazdów,
— dopuszcza siê zabudowê techniczno–produkcyjn¹, w tym na wydzielonych dzia³kach,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dróg wewnêtrznych, placów
i parkingów,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ zabudowy – do 7,5 m,
— dachy budynków o k¹cie nachylenia do 35 0,
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— poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci,
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym oraz ha³asem zwi¹zanym z po³o¿eniem w s¹siedztwie obwodnicy miasta S³upska, nale¿y zabezpieczyæ
dostêpnymi œrodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwoœciami,
— w s¹siedztwie planowanej obwodnicy nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê obiektów pe³ni¹cych równoczeœnie funkcjê os³onow¹,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest uœciœlenie rozpoznania warunków geologicznych,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.03KL,
S.06KL i S.07KL,
— dopuszcza siê obs³ugê poprzez drogi wewnêtrzne,
— zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki, dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ dwa miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzanie œcieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
— zaopatrzenie w energiê ciepln¹ – z indywidualnych kot³owni, ewentualnie z sieci ciep³owniczej,
— unieszkodliwianie odpadów – wed³ug zasad
zawartych w § 8, ust. 1, p. 6, lit. a–c,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
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i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 30%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
31) teren S.31Z /0,10ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zieleni urz¹dzonej,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym mo¿liwa lokalizacja
stacji podniesienia ciœnienia na sieci wodoci¹gowej,
— dopuszcza siê rolnicze u¿ytkowanie,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.021KL,
N.07KL,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
32) teren S.32NO /0,04 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— teren urz¹dzeñ kanalizacyjnych /podczyszczalnia wód deszczowych, przepompownia
œcieków sanitarnych/,
— dopuszcza siê lokalizacjê innych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,
— dopuszcza siê w³¹czenie powierzchni niewykorzystanych pod obiekty do terenów przyleg³ych,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— w miarê mo¿liwoœci terenowych urz¹dziæ zieleñ,
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e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga z drogi S.02KZ,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— teren przeznaczony na cele publiczne;
33) tereny S.33E /0,04 ha/, S.34E /0,02 ha/, S.35E
/0,03 ha/, S.36E /0,04 ha/, S.37E /0,04 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— tereny zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
/stacje transformatorowe/,
— dopuszcza siê w³¹czenie powierzchni niewykorzystanych pod obiekty stacji transformatorowych do terenów przyleg³ych,
— dopuszcza siê przeznaczenie terenu pod
us³ugi handlu, w przypadku zmiany lokalizacji trafostacji,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— ustala siê lokalizacjê obiektów stacji transformatorowej 15/04 kV zaprojektowanych
z zachowaniem wysokich walorów estetycznych,
— wysokoœæ zabudowy – do 3,5 m,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— w miarê mo¿liwoœci urz¹dziæ zieleñ wokó³
obiektu stacji,
— w przypadku wyst¹pienia sieci drenarskiej,
dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych na
dzia³ce i w otoczeniu, zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga z dróg publicznych przyleg³ych do
terenów,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
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i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— tereny przeznaczone na cele publiczne;
34) teren S.38R /9,16 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren rolniczy,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z dróg S.027KD,
S.030KD oraz z ci¹gów S.034KX i S.035KX,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
35) teren S.39R /10,56 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren rolniczy,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— obowi¹zuje strefa ograniczonej ochrony archeologiczno–konserwatorskiej (W.III), jak
na rysunku planu,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z drogi S.030KD oraz
z ci¹gów S.034KX i S.035KX,
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h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
36) teren S.40R /7,16 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren rolniczy,
— obowi¹zuje zakaz zabudowy,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z ci¹gów S.035KX
i S.036KX i ewentualnie z terenów poza obszarem objêtym planem,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
37) teren S.41R /16,19 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren rolniczy,
— obowi¹zuje zakaz zabudowy,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
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f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z ci¹gów S.035KX
i S.036KX,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
38) teren S.42R /5,26 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren rolniczy,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
— obowi¹zuje zakaz zabudowy,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— nie ustala siê,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— nie ustala siê,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z ci¹gów S.039KX
i S.040KX,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
39) teren S.43ZL /17,89 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— teren zieleni leœnej /lasy istniej¹ce, grunty do
zalesieñ/,
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie ustala siê,
c) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
— grunty do zalesienia, jak na rysunku planu,
d) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych ro-

wów, pod warunkiem zachowania zrównowa¿onych stosunków wodnych w terenie i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi
przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
— nie ustala siê,
f) szczególne warunki zagospodarowania oraz
ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu:
— nie ustala siê,
g) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
— obs³uga komunikacyjna z ci¹gów S.037KX,
S.038KX, S.039KX, S.040KX i ewentualnie
z dróg poza obszarem objêtym planem,
h) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
— nie ustala siê,
i) stawki procentowe:
— stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu jednorazowej op³aty – 1%,
j) inne ustalenia:
— nie ustala siê;
§ 13
1. Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacyjnych po³o¿onych w czêœci obszaru na pó³noc od drogi S.01KGP /KG/ /ul. S³upska/, oznaczonych
numerami od 01 do 024, poprzedzonymi sygnatur¹
N, s¹ nastêpuj¹ce:
1) teren drogi N.01KZ /droga w kierunku Bierkowa/
/3,15 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga zbiorcza, razem z drog¹ S.02KZ, stanowi¹ca ci¹g zaliczony do uk³adu podstawowego, wiod¹cy z Kobylnicy w kierunku
Bierkowa,
— dopuszcza siê mo¿liwoœæ w³¹czenia fragmentów powierzchni niewykorzystanych pod drogê do terenów przyleg³ych dróg,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia o szerokoœci 7 m, co najmniej
jednostronny chodnik, oraz œcie¿ka rowerowa, rozdzielone – w miarê mo¿liwoœci terenowych, pasami zieleni,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
zaliczonych do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami tych sieci,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê innych
sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, w tym istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia,
— dopuszcza siê wydzielenie pasa technicznego pod infrastrukturê techniczn¹,
— w zwi¹zku ze skrzy¿owaniem z istniej¹cym
gazoci¹giem wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w rejonie skrzy¿owania z gazoci¹giem
nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci
gazowej,
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c) inne ustalenia:
— skrzy¿owanie z drog¹ S.01KGP /KG/ mo¿e
byæ zrealizowane po wybudowaniu obwodnicy miasta S³upska,
— teren dla realizacji celów publicznych;
2) teren drogi N.02KL /ul. Leœna, bezpoœrednio powi¹zana z drog¹ S.01KGP /KG/ / /1,01 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga lokalna, zaliczona do uk³adu podstawowego, z obs³ug¹ terenów us³ugowych, produkcyjnych i mieszkaniowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia, co najmniej jednostronny chodnik,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
zaliczonych do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami tych sieci,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê innych
sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, w tym istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia,
— w zwi¹zku ze skrzy¿owaniem z istniej¹cym
gazoci¹giem wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w rejonie skrzy¿owania z gazoci¹giem
nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci
gazowej,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
3) teren drogi N.03KL /³¹czy drogê S.01KGP /KG/
z drog¹ N.01KZ/ /2,53 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga lokalna, zaliczona do uk³adu podstawowego, z obs³ug¹ terenów mieszkaniowych
i rekreacyjnych /edukacyjnych/,
— dopuszcza siê mo¿liwoœæ w³¹czenia fragmentów powierzchni niewykorzystanych pod drogê do terenów przyleg³ych dróg,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia, co najmniej jednostronny chodnik,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
zaliczonych do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami tych sieci,
— w zwi¹zku ze skrzy¿owaniem z istniej¹cym
gazoci¹giem wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w rejonie skrzy¿owania z gazoci¹giem
nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci
gazowej,
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— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
— ustala siê przebieg œcie¿ki rowerowej, jak na
rysunku planu,
c) inne ustalenia:
— skrzy¿owanie z drog¹ S.01KGP /KG/ mo¿e
byæ zrealizowane po wybudowaniu obwodnicy miasta S³upska,
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
4) teren drogi N.04KL /³¹czy drogê N.01KZ z drog¹
N.03KL/ /1,45 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga lokalna, zaliczona do uk³adu podstawowego, pe³ni¹ca równoczeœnie funkcjê drogi serwisowej, z obs³ug¹ terenów us³ugowych
i mieszkaniowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia, co najmniej jednostronny chodnik,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci i
urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg sieci kanalizacji sanitarnej
zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramem sieci,
— w zwi¹zku z po³o¿eniem w s¹siedztwie istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
c) inne ustalenia:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno –konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane, których zakres ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator
Zabytków, w wydanym pozwoleniu. Ustala
siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne
badania archeologiczne z 2–tygodniowym
wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
5) teren drogi N.05KL /z kierunku S³upska/ /1,35 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga lokalna, zaliczona do uk³adu podstawowego, z obs³ug¹ terenów mieszkaniowych,
wiod¹ca ze S³upska w kierunku drogi N.01KZ
/do BIerkowa/,
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b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia, co najmniej jednostronny chodnik,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, zaliczonych do uk³adu
podstawowego, zgodnie z ideogramami tych
sieci,
— w zwi¹zku ze skrzy¿owaniem z istniej¹cym
gazoci¹giem wysokiego ciœnienia i przejœciem
w pobli¿u gazoci¹gu œredniego ciœnienia, jak
na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w rejonie skrzy¿owania nale¿y
uzgodniæ z w³aœciwymi zarz¹dcami sieci gazowej,
— ustala siê przebieg œcie¿ki rowerowej, jak na
rysunku planu,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
6) teren drogi N.06KD /0,53 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 14 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, zaliczonych do uk³adu
podstawowego, zgodnie z ideogramami tych
sieci,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
7) teren drogi N.07KD /0,81 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych i us³ugowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak
na rysunku planu,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, wariantowego odcinka kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, zaliczonych do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami
tych sieci,
— dopuszcza siê budowê, przebudowê innych
sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, w tym istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego i œredniego ciœnienia,
— w zwi¹zku z przebiegiem istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia oraz gazoci¹gu
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œredniego ciœnienia, jak na rysunku planu,
wszelkie zamierzenia inwestycyjne nale¿y
uzgodniæ z w³aœciwymi zarz¹dcami sieci gazowej,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
8) teren drogi N.08KD /0,77 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, z obs³ug¹ terenów us³ugowo–mieszkaniowych i us³ugowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m,
jak na rysunku planu,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie
z ideogramami sieci,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê innych
sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, w tym istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia,
— w zwi¹zku ze skrzy¿owaniem z istniej¹cym
gazoci¹giem wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w rejonie skrzy¿owania z gazoci¹giem
nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci gazowej,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
9) teren drogi N.09KD /0,51 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów rekreacyjnych, w kierunku terenów leœnych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m,
jak na rysunku planu,
— w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
10) teren drogi N.010KD /0,13 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów rekreacyjnych, w kierunku terenów leœnych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
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i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
11) tereny dróg N.011KD /0,24 ha/, N.013KD /0,18
ha/, N.014KD /0,14 ha/, N.015KD /0,12 ha/,
N.016KD /0,09 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— drogi dojazdowe, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w formie siegaczy,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— w liniach rozgraniczaj¹cych dróg zrealizowaæ
place nawrotowe, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
c) inne ustalenia:
— kategoria dróg ze wzglêdu na funkcjê – drogi gminne lub wewnêtrzne;
12) teren drogi N.012KD /0,32 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— w zwi¹zku ze skrzy¿owaniem z istniej¹cym
gazoci¹giem wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w rejonie skrzy¿owania z gazoci¹giem
nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci
gazowej,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
13) teren drogi N.017KD /0,15 ha/, /ul. Jod³owa/
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych, w formie siêgacza,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
c) inne ustalenia:
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna lub wewnêtrzna;
14) teren drogi N.018KD /0,14 ha/, /droga bezpoœrednio powi¹zana z drog¹ S.01KGP /KG/ – ul. Sosnowa/
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych i us³ugowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
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— szerokoœæ w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg sieci wodoci¹gowej, zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie
z ideogramem sieci,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
15) teren drogi N.019KD /0,34 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg sieci wodoci¹gowej, zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie
z ideogramem sieci,
c) inne ustalenia:
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna lub wewnêtrzna;
16) teren drogi N.020KD /0,26 ha/, / droga bezpoœrednio powi¹zana z drog¹ S.01KGP /KG/ – ul. Brzozowa/
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych i us³ugowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak
na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg sieci wodoci¹gowej, kanalizacji deszczowej, zaliczonych do uk³adu
podstawowego, zgodnie z ideogramami tych
sieci,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
17) teren drogi N.021KD /0,14 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych i us³ugowo–mieszkaniowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg sieci wodoci¹gowej, zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie
z ideogramem tej sieci,
— w zwi¹zku ze skrzy¿owaniem z istniej¹cym
gazoci¹giem wysokiego ciœnienia, jak na rysunku planu, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w rejonie skrzy¿owania z gazoci¹giem
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nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym zarz¹dc¹ sieci
gazowej,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
18) teren drogi N.022KD /0,14 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowych, w formie siêgacza,
— dopuszcza siê mo¿liwoœæ w³¹czenia fragmentów powierzchni niewykorzystanych pod drogê do terenów przyleg³ych dróg,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
c) inne ustalenia:
— realizacja drogi równolegle lub po wybudowaniu skrzy¿owania drogi S.01KGP /KG/
z drog¹ N.01KZ,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna lub wewnêtrzna;
19) tereny ci¹gów pieszych N.023KX /0,01 ha/,
N.024KX /0,04 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— ci¹gi piesze, z mo¿liwoœci¹ obs³ugi terenu
N.31ZL,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— w terenie N.023KX dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod
warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy
zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— tereny dla realizacji celów publicznych;
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacyjnych, po³o¿onych w czêœci obszaru na po³udnie od
drogi S.01KGP /KG/ /ul. G³ówna/, wraz z t¹ drog¹,
oznaczonych numerami od 01 do 040, poprzedzonymi sygnatur¹ S, s¹ nastêpuj¹ce:
1) teren drogi S.01KGP /KG/ /ul. S³upska, w ci¹gu
istniej¹cej drogi krajowej nr 6 relacji Szczecin –
Gdañsk w kierunku Kaliningradu/ /4,11 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga g³ówna ruchu przyspieszonego, docelowo droga g³ówna – po wybudowaniu obwodnicy miasta S³upska, ze S³upska do wêz³a
planowanej obwodnicy w ci¹gu drogi krajowej nr 6, zaliczona do uk³adu podstawowego, stanowi¹ca fragment utrwalonego
historycznie traktu,
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— dopuszcza siê mo¿liwoœæ w³¹czenia fragmentów powierzchni niewykorzystanych pod drogê do terenów przyleg³ych dróg,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak
na rysunku planu,
— co najmniej: jedna jezdnia o szerokoœci minimum 7 m, co najmniej jednostronny chodnik,
— ustala siê przebieg œcie¿ki rowerowej, jak na
rysunku planu,
— dopuszcza siê przejœcia niezbêdnych sieci
uzbrojenia terenu,
— dopuszcza siê bezpoœredni¹ obs³ugê komunikacyjn¹ terenów przyleg³ych wy³¹cznie
z istniej¹cych zjazdów, za zgod¹ i zgodnie
z warunkami zarz¹dzaj¹cego drog¹,
— dopuszcza siê zmianê lokalizacji istniej¹cych
zjazdów i ³¹czenie zjazdów,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – do
czasu realizacji obwodnicy miasta S³upska
droga krajowa;
2) teren drogi S.02KZ /droga z Kobylnicy w kierunku Bierkowa/ /1,92 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga zbiorcza, razem z drog¹ N.01KZ, stanowi¹ca ci¹g zaliczony do uk³adu podstawowego, wiod¹cy z Kobylnicy do drogi S.01KGP
/KG/,
— dopuszcza siê wydzielenie pasa technicznego pod infrastrukturê techniczn¹,
— dopuszcza siê mo¿liwoœæ w³¹czenia fragmentów powierzchni niewykorzystanych pod drogê do terenów przyleg³ych dróg,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 25 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia o szerokoœci 7 m, co najmniej
jednostronny chodnik, w miarê mo¿liwoœci
terenowych dwukierunkowa œcie¿ka rowerowa, rozdzielone pasami zieleni,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zaliczonych
do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami tych sieci,
— dopuszcza siê przebudowê /przekrycie/ istniej¹cego rowu i systemu drenarskiego pod
warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy
zarz¹d melioracji,
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c) inne ustalenia:
— skrzy¿owanie z drog¹ S.01KGP /KG/ mo¿e
byæ zrealizowane po wybudowaniu obwodnicy miasta S³upska,
— teren dla realizacji celów publicznych;
3) teren drogi S.03KL /³¹czy drogê S.02KZ z drog¹
S.01KGP /KG/ / /2,88 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga lokalna, zaliczona do uk³adu podstawowego, z obs³ug¹ terenów mieszkaniowych,
w tym z us³ugami, us³ugowo–mieszkaniowych, us³ugowych, produkcyjnych,
— dopuszcza siê mo¿liwoœæ w³¹czenia fragmentów powierzchni niewykorzystanych pod drogê do terenów przyleg³ych dróg,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia, co najmniej jednostronny chodnik, w miarê mo¿liwoœci terenowych dwukierunkowa œcie¿ka rowerowa, rozdzielone
pasami zieleni,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zaliczonych
do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami tych sieci,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— skrzy¿owanie z drog¹ S.01KGP /KG/ mo¿e
byæ zrealizowane po wybudowaniu obwodnicy miasta S³upska,
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
4) teren drogi S.04KL /³¹czy drogê S.02KZ z drog¹
S.03KL/ /1,40 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga lokalna, zaliczona do uk³adu podstawowego, pe³ni¹ca równoczeœnie funkcjê drogi
serwisowej, z obs³ug¹ terenów mieszkaniowych, mieszkaniowych tym z us³ugami, us³ugowo– mieszkaniowych, us³ugowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia, co najmniej jednostronny chodnik,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zaliczonych
do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami tych sieci,
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— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
5) teren drogi S.05KL /³¹czy drogê S.04KL z drog¹
S.03KL/ /0,50 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga lokalna, razem z drog¹ S.06KL, stanowi¹c¹ ci¹g zaliczony do uk³adu podstawowego, z obs³ug¹ terenów mieszkaniowych,
w tym z us³ugami,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 16 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia, co najmniej jednostronny chodnik,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg sieci wodoci¹gowej, zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie
z ideogramem sieci,
— jedna jezdnia, co najmniej jednostronny chodnik,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
6) teren drogi S.06KL /od drogi S.03KL w kierunku
Widzina/ /0,66 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga lokalna, razem z drog¹ S.05KL, stanowi¹c¹ ci¹g zaliczony do uk³adu podstawowego,
z obs³ug¹ terenów us³ugowo–mieszkaniowych,
us³ugowych, produkcyjnych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 16 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia, co najmniej jednostronny chodnik,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, kanalizacji deszczowej, zaliczonych do uk³adu
podstawowego, zgodnie z ideogramami tych
sieci,
— ustala siê przebieg œcie¿ki rowerowej, jak na
rysunku planu,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
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i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
7) teren drogi S.07KL /od drogi S.03KL do drogi
S.06KL w kierunku Widzina/ /0,89 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga lokalna, zaliczona do uk³adu podstawowego, fragment ci¹gu w kierunku Widzina, z obs³ug¹ terenów us³ugowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,
jak na rysunku planu,
— jedna jezdnia,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
8) teren drogi S.08KD /0,14 ha/, / droga bezpoœrednio powi¹zana z drog¹ S.01KGP /KG/ – ul. Akacjowa/
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak
na rysunku planu, z mo¿liwoœci¹ poszerzenia w przypadku w³¹czenia fragmentów powierzchni z przyleg³ych terenów,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg sieci wodoci¹gowej, zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie
z ideogramem sieci,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
9) teren drogi S.09KD /0,30 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych, w formie siêgacza,
— dopuszcza siê mo¿liwoœæ w³¹czenia fragmentów powierzchni niewykorzystanych pod drogê do terenów przyleg³ych dróg,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu, z mo¿liwoœci¹ poszerzenia w przypadku w³¹czenia fragmentów
powierzchni z terenu drogi S.01KGP /KG/ –
wy³¹cznie po wybudowaniu obwodnicy miasta
S³upska,

Poz. 1488

— w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg sieci wodoci¹gowej, kanalizacji deszczowej, zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami tych
sieci,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego rowu /przekrycie/ i systemu drenarskiego pod
warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy
zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
10) teren drogi S.010KD /0,61 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych,
— dopuszcza siê mo¿liwoœæ w³¹czenia fragmentów powierzchni niewykorzystanych pod drogê do terenów przyleg³ych dróg,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m, jak na rysunku planu, z mo¿liwoœci¹ poszerzenia w przypadku w³¹czenia
fragmentów powierzchni z terenu drogi
S.01KG /KG/ – wy³¹cznie po wybudowaniu
obwodnicy miasta S³upska,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej /z mo¿liwoœci¹ lokalizacji
przepompowni/, zaliczonych do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami tych sieci,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— skrzy¿owanie z drog¹ S.01KGP /KG/ mo¿e
byæ zrealizowane po wybudowaniu obwodnicy miasta S³upska,
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
11) teren drogi S.011KD /0,27 ha/, /ul. Bukowa/
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych, mieszkaniowych,
w tym z us³ugami, w formie siêgacza,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m, jak na rysunku planu,
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— w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
12) teren drogi S.012KD /0,34 ha/ /ul. Sezamkowa/
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych, mieszkaniowych,
w tym z us³ugami, w formie siêgacza,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramem sieci,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
13) tereny dróg S.013KD /0,40 ha/, S.014KD /0,38 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— drogi dojazdowe, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych, mieszkaniowych, w tym
z us³ugami,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— w terenie S.013KD ustala siê realizacjê linii
kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie
z ideogramem sieci,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— tereny dla realizacji celów publicznych,
— kategoria dróg ze wzglêdu na funkcjê – drogi gminne;
14) teren drogi S.015KD /0,31 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami,
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b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno –konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane, których zakres
ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator Zabytków, w wydanym pozwoleniu. Ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2–tygodniowym wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna lub wewnêtrzna;
15) teren drogi S.016KD /0,29 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami, w formie siêgacza,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m, jak na rysunku planu,
— w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno –konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane, których zakres ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator
Zabytków, w wydanym pozwoleniu. Ustala
siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne
badania archeologiczne z 2–tygodniowym
wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna lub wewnêtrzna;
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16) teren drogi S.017KD /0,36 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
17) teren drogi S.018KD /0,30 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna lub wewnêtrzna;
18) teren drogi S.019KD /0,30 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
19) teren drogi S.020KD /0,25 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami, w formie siêgacza,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m, jak na rysunku planu,
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— w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno –konserwatorskiej
(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane, których zakres ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator
Zabytków, w wydanym pozwoleniu. Ustala
siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne
badania archeologiczne z 2–tygodniowym
wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
20) teren drogi S.021KD /0,07 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, zaliczonej do uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramem sieci,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
21) teren drogi S.022KD /0,12 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych, bez skrzy¿owania
z drog¹ krajow¹,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak
na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
c) inne ustalenia:
— w czêœci terenu objêtej stref¹ ograniczonej
ochrony archeologiczno –konserwatorskiej
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(W.III), wyró¿nion¹ na rysunku planu, obowi¹zuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych wyprzedzaj¹cych roboty budowlane, których zakres ka¿dorazowo okreœli Wojewódzki Konserwator
Zabytków, w wydanym pozwoleniu. Ustala
siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na interwencyjne
badania archeologiczne z 2–tygodniowym
wyprzedzeniem przed przyst¹pieniem do robót budowlanych,
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
22) teren drogi S.023KD /0,76 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych, mieszkaniowych,
w tym z us³ugami,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, zaliczonych do uk³adu podstawowego, zgodnie
z ideogramami tych sieci,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
23) teren drogi S.024KD /0,17 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych, mieszkaniowych,
w tym z us³ugami,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
24) tereny dróg S.025KD /0,13 ha/, S.026KD /0,11 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— drogi dojazdowe, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami,
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b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— kategoria dróg ze wzglêdu na funkcjê – drogi gminne lub wewnêtrzne;
25) tereny dróg S.027KD /0,18 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów us³ugowo–mieszkaniowych, mieszkaniowych,
w tym z us³ugami, w formie siêgacza,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m,
jak na rysunku planu,
— w liniach rozgraniczaj¹cych dróg zrealizowaæ
plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna lub wewnêtrzna;
26) tereny dróg S.028KD /0,13 ha/, S.029KD /0,13 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— drogi dojazdowe, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami, w formie siêgaczy,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
jak na rysunku planu,
— w liniach rozgraniczaj¹cych dróg zrealizowaæ
place nawrotowe, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— kategoria dróg ze wzglêdu na funkcjê – drogi gminne lub wewnêtrzne;
27) teren drogi S.030KD /0,39 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami, w formie siêgacza,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 15 m, jak na rysunku planu,
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— w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci wodoci¹gowej, zaliczonych do uk³adu podstawowego, zgodnie
z ideogramami tych sieci,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
28) teren drogi S.031KD /0,41 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami, us³ugowych,
w formie siêgacza,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 12 m, jak na rysunku planu,
— w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê i przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— ustala siê przebieg linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, odcinka wariantowego
sieci kanalizacji deszczowej, zaliczonych do
uk³adu podstawowego, zgodnie z ideogramami tych sieci,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego rowu /przekrycie/ i systemu drenarskiego pod
warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy
zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna;
29) teren drogi S.032KD /0,11 ha/,
a) przeznaczenie terenu:
— droga dojazdowa, do obs³ugi terenów mieszkaniowych, w tym z us³ugami, w formie siêgacza,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m, jak na rysunku planu,
— w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê, przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,

c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych,
— kategoria drogi ze wzglêdu na funkcjê – droga gminna lub wewnêtrzna;
30) teren ci¹gu pieszego S.033KX /0,02 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— ci¹g pieszy,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m,
jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê, przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
— dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego systemu drenarskiego pod warunkiem zachowania w³aœciwych stosunków wodnych w terenie
i w otoczeniu, zgodnie z warunkami okreœlonymi przez w³aœciwy zarz¹d melioracji,
c) inne ustalenia:
— teren dla realizacji celów publicznych;
31) tereny ci¹gów pieszych S.034KX /0,13 ha/,
S.035KX /0,80 ha/, S.036KX /0,24 ha/, S.037KX
/0,04 ha/ S.038KX /0,04 ha/, S.039KX /0,16 ha/,
S.040KX /0,44 ha/
a) przeznaczenie terenu:
— ci¹gi piesze, do obs³ugi terenów rolnych i leœnych,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szerokoœæ w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu,
— dopuszcza siê budowê, przebudowê sieci
i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych,
c) inne ustalenia:
— tereny dla realizacji celów publicznych;
§ 14
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do niezw³ocznego przedstawienia Wojewodzie uchwa³y wraz z dokumentacj¹
planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem, skierowania uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 15
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 14, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Józef Gawrych
Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr V/44/2007
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 26 stycznia 2007 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
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I. Zgodnie z ustaleniami mpzp wsi Boles³awice przewiduje siê realizacjê nastêpuj¹cych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
1) Drogi
a) Drogi zbiorcze i lokalne /199300 m2/ – ulice jednojezdniowe, szerokoœæ jezdni od 6,0 m do 7,0
m, szerokoœæ chodników od 2,0 m, konstrukcja
jezdni dostosowana do ruchu ko³owego ciê¿kiego. Ulica wyposa¿ona w urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu, jak: typowe znaki zakazu,
ostrzegawcze i informacyjne oraz oznakowanie poziome.
Koszt 32.685.000 z³
b) Drogi dojazdowe i ci¹gi pieszo–jezdne /106500
m2/ – ulice jednojezdniowe, konstrukcja jezdni
dostosowana do ruchu ko³owego œredniego,
oznakowanie ulic w urz¹dzenia bezpieczeñstwa
ruchu oraz typowe znaki zakazu, nakazu, informacyjne oraz poziome jezdni.
Koszt 16.295.000 z³
c) Œcie¿ki rowerowe /15350 m2/ – koszt 1.719.000
z³
2) Sieci i urz¹dzenia in¿ynieryjne – system sieci wodoci¹gowej, system sieci sanitarnej, system sieci
deszczowej, oœwietlenie dróg.
Koszt ³¹cznie 34.873.000 z³
3) Przewidywane koszty wykonania procedury scaleñ i wtórnych podzia³ów gruntu z wykupem b¹dŸ
odszkodowaniami – koszt 1.470.000 z³
Razem 87.042.000 z³
II. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Œrodki na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy, bêd¹
pochodzi³y z bud¿etu gminy, programów unijnych
(fundusze strukturalne) i z innych Ÿróde³ finansowania.
III. Zasady realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Zak³ada siê, ¿e inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy,
zwi¹zane z ustaleniami mpzp, bêd¹ realizowane w
okresie do 30–tu lat.
Pocz¹tek realizacji zadañ – 2007 rok.
Zadania zostan¹ wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na kolejne lata.
Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr V/44/2007
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 26 stycznia 2007 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag z³o¿onych do projektu planu wsi Boles³awice
Zgodnie z art. 20 ust. 1, w zwi¹zku z art. 17 pkt 14
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
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darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn.
zmianami), Rada Gminy Kobylnica rozstrzyga nastêpuj¹co o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Boles³awice:
1. Uwagi zawarte w piœmie Pana Andrzeja Wosika
/wp³yw pisma 6.12.2006 r./
1) Brak zgody na drogê N.04KL przebiegaj¹c¹ przez
dzia³kê nr 28/3.
2) Przywróciæ funkcjê przetwórcz¹ i produkcyjn¹ wed³ug starego planu oraz pozostawiæ funkcjê mieszkaniow¹ na dzia³ce 27/11.
Sposób rozstrzygniêcia:
Ad.1) Uwaga nieuwzglêdniona. Droga N.04KL jest
niezbêdna dla w³aœciwej obs³ugi komunikacyjnej.
Stosowne negocjacje zostan¹ podjête na etapie rozpoczêcia inwestycji zwi¹zanej z realizacj¹ drogi.
Ad.2) Uwaga dotycz¹ca przywrócenia funkcji przetwórczej i produkcyjnej wed³ug starego planu nieuwzglêdniona. Funkcja mieszkaniowa – przewidziana
zgodnie z ustaleniami projektu planu.
Wnosz¹cy uwagê okreœli³ wczeœniej swój program
inwestycyjny, wystêpuj¹c i uzyskuj¹c – w 2006 roku
decyzjê o warunkach zabudowy dla dzia³ki nr 27/11
pod realizacjê budynku mieszkalnego jednorodzinnego z gara¿em oraz podzia³ wtórny na 8 dzia³ek i drogê wewnêtrzn¹, a w 2004 roku decyzjê dla
pozosta³ych dzia³ek (nr 27/8, 27/9, 27/10) w terenie
N.21UM – pod zabudowê jednorodzinn¹ z niezbêdn¹ infrastruktur¹ wraz z drogami dojazdowymi oraz
ozdobn¹ zieleni¹ przydomow¹.
W zwi¹zku z powy¿szym i uwzglêdniaj¹c po³o¿enie
dzia³ek nr 27/11, 27/8, 27/9, 27/10 i s¹siedztwo (tereny us³ugowe N.20U i N.22U oraz teren N.15UP–R),
ustala siê teren pod zabudowê us³ugowo–mieszkaniow¹, na którym dopuszcza siê s¹siedztwo dzia³ek
o zabudowie us³ugowej z dzia³kami o zabudowie
mieszkaniowej, a tak¿e s¹siedztwo obiektów us³ugowych i mieszkaniowych na jednej dzia³ce lub na
dzia³kach s¹siednich oraz dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. W terenie obowi¹zuje parametr minimalnej powierzchni dzia³ki
1500 m2.
2. Uwagi zawarte w piœmie Pani Otylii Malek /wp³yw pisma 15.12.2006 r./
Proœba o wyjaœnienie dotycz¹ce drogi wydzielonej
czêœciowo na dzia³ce nr 7/1 (czy jest to powierzchnia
ostateczna i obligatoryjna, czy mo¿e ulec zmianie
w wyniku podzia³u przez geodetê).
Sposób rozstrzygniêcia:
W dniu 4.01.2007 r. odby³o siê spotkanie, na którym
Wójt wyjaœni³, ¿e droga, o ile nie wp³ynie uwaga do
projektu planu, pozostanie jak w wy³o¿eniu.
Uwaga odnoœnie drogi w wyznaczonym terminie nie
wp³ynê³a. Droga pozostaje, jak w wy³o¿eniu.
3. Uwagi zawarte w piœmie Pañstwa Barbary i Piotra
Wardziaków /wp³yw pisma 20.12.2006 r./
Wprowadziæ w projekcie takie zmiany, aby mo¿liwa
by³a wiêksza powierzchnia do zabudowy na dzia³ce
nr 85/2, pozwalaj¹ca na realizacjê planowanego za-
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mierzenia inwestycyjnego w postaci nowoczesnej
zabudowy domem weselnym z zespo³em hotelowym,
z lini¹ zabudowy w odleg³oœci 8–10 m od granicy
dzia³ki.
Sposób rozstrzygniêcia:
Uwaga uwzglêdniona w nastêpuj¹cy sposób – powierzchnia mo¿liwa pod zabudowê zwiêkszona poprzez likwidacjê odcinka drogi z równoczesnym
wyznaczeniem placu nawrotowego oraz przesuniêt¹ lini¹ zabudowy – 10 m od granicy dzia³ki.
4. Uwagi zawarte w piœmie Pani Ma³gorzaty Szczupakowskiej /wp³yw pisma 3.01.2007 r./
Wprowadziæ zmiany dla dzia³ki nr 26/3 – proponowane mniejsze dzia³ki przeznaczone pod zabudowê
jednorodzinn¹ o powierzchni 1500 m 2, a w przypadku braku mo¿liwoœci o minimalnej powierzchni
4000 m2, ewentualnie 4500 m 2.
Sposób rozstrzygniêcia:
Uwaga uwzglêdniona w nastêpuj¹cy sposób – zmniejszono parametr dzia³ki do minimalnej powierzchni
4000 m2. Ze wzglêdu na istniej¹ce zainwestowanie
i u¿ytkowanie terenu, pozostawiono teren zabudowy us³ugowej, produkcyjnej lub rolniczej, z preferencj¹ dla gospodarstw ogrodniczych (N.15UP–R), na
którym wyklucza siê obiekty u¿ytecznoœci publicznej z zakresu oœwiaty, zdrowia i opieki spo³ecznej.
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, dróg wewnêtrznych, parkingów, placów.
Funkcja mieszkaniowa w terenie UP–R, w tym na
dzia³ce nr 26/3 bêdzie mo¿liwa, jako integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, w formie obiektu
wolnostoj¹cego lub wbudowanego, ograniczon¹ do
jednego lokalu mieszkalnego na jednej dzia³ce.
5. Uwagi zawarte w piœmie Pana Jerzego Palusiñskiego /wp³yw pisma 10.01.2007 r./
Uwaga dotycz¹ca zmiany lokalizacji trafostacji i likwidacji pasa zieleni na dzia³ce nr 88.
Sposób rozstrzygniêcia:
Uwaga odnoœnie trafostacji uwzglêdniona – trafostacja przeniesiona na s¹siedni¹ dzia³kê nr 89/6, po
uzgodnieniach z w³aœcicielem dzia³ki i Koncernem
Energetycznym ENERGA S.A. w S³upsku. Uwaga
odnoœnie zieleni – uwzglêdniona.
6. Uwagi zawarte w piœmie Pana Mariana Wolañskiego
/wp³yw pisma 10.01.2007 r./
Odgi¹æ drogê N.019KD w kierunku dzia³ki 21/3.
Sposób rozstrzygniêcia:
Uwaga uwzglêdniona – korekta drogi, uzgodniona
z w³aœcicielem dzia³ki 21/3.
7. Uwaga zawarta w piœmie Nadleœnictwa Ustka /wp³yw
pisma 2.01.2007 r./
B³êdnie oznaczony grunt do zalesienia w obrêbie
dzia³ki nr 542/3.
Sposób rozstrzygniêcia:
Uwaga uwzglêdniona – wskazany fragment dzia³ki
uwzglêdnia siê jako zieleñ leœn¹ (w terenie N.30ZL).
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UCHWA£A Nr V/23/07
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie bud¿etu na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165,
art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu w kwocie 8.611.877 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu w kwocie 8.551.877 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.*
§3
Nadwy¿kê bud¿etu w kwocie 60.000 z³ przeznacza
siê na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtej po¿yczki.
§4
Ustala siê rozchody bud¿etu w kwocie 60.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.*
§5
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4.*
§6
Ustala siê wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.*
§7
Ustala siê przychody gminnego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej
w kwocie
10.000 z³
oraz wydatki w kwocie
19.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.*
§8
1. Ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie odrêbnymi ustawami w kwocie
676.799 z³ oraz wydatki zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ w kwocie 670.299 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
nr 7.*
2. Ustala siê dochody w kwocie 1.500 z³ i wydatki
kwocie 4.000 z³ na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wykonywanych na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej zgodnie
z za³¹cznikiem nr 8.*
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§9
1. Ustala siê dochody w kwocie 155.000 z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151.500 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 3.500 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w programie przeciwdzia³ania
narkomanii.
§ 10
Ustala siê dotacjê podmiotow¹ dla gminnej instytucji
kultury w kwocie 120.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.*
§ 11
Ustala siê rezerwy w kwocie 80.000 z³, w tym:
1) rezerwê na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000 z³,
2) rezerwê celow¹ przeznaczon¹ na realizacjê zadañ
gminy zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000 z³.
§ 12
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej, ze Ÿróde³ zagranicznych nie podlegaj¹cych zwrotowi oraz na zadania wynikaj¹ce
z kontraktów wojewódzkich do wysokoœci okreœlonej w za³¹cznikach nr 4* i 5,*
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania
gminy i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym
do wysokoœci 500.000 z³,
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyj¹tkiem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
3) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Miasta Krynica Morska.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta
Agnieszka Jaworska
* Za³¹czników od nr 1 do nr 9 nie publikuje siê
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UCHWA£A Nr VII/37/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia roku 2007 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu wspó³pracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na 2007 rok”

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê „Roczny program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. R 96, poz. 873) na rok 2007” zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1do niniejszej Uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Sztumie
Wojciech Zielonka
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr VII/37/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2007 r.
Roczny program wspó³pracy Powiatu Sztumskiego z
organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na
2007 rok.
I. WSTÊP
Ilekroæ mówi siê w programie o:
1. ustawie – nale¿y rozumieæ przez to ustawê z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
2. organizacji – nale¿y przez to rozumieæ organizacje
pozarz¹dowe, osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów
o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz
gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli
ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.
II FORMY WSPÓLPRACY
1. Zlecanie realizacji zadañ publicznych organizacjom
odbywa siê na zasadach okreœlonych w ustawie,
tj. poprzez:
— powierzanie wykonywania zadañ publicznych wraz
z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
— wspieranie wykonywania zadañ publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowywanie ich
realizacji.
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2. Wzajemne informowanie siê:
— publikowanie wa¿nych informacji dla organizacji
na stronach internetowych Powiatu (BIP),
— przekazywanie przez organizacje informacji na temat przewidywanych do realizacji zadañ sfery publicznej,
— informowanie zainteresowanych organizacji o mo¿liwoœciach ubiegania siê o œrodki pozabud¿etowe.
3. Inne formy wspó³pracy:
— organizowanie przez Powiat, w ramach mo¿liwoœci, konsultacji i szkoleñ dla organizacji,
— promowanie dzia³alnoœci organizacji, za zgod¹ Zarz¹du Powiatu Sztumskiego, na stronie internetowej Powiatu (BIP),
— nieodp³atne udostêpnianie materia³ów zwi¹zanych
z przeprowadzeniem konkursu ofert.
III ZASADY WSPÓ£PRACY
1. Wspó³praca Powiatu Sztumskiego z organizacjami
oparta jest na zasadach dobra wspólnego, suwerennoœci stron, partnerstwa, efektywnoœci, uczciwej konkurencji i jawnoœci.
2. Rada Powiatu zapewni w bud¿ecie na 2007 rok œrodki na realizacjê przez organizacje zadañ Powiatu,
udzielaj¹c priorytetu tym organizacjom, które wykazuj¹ w³asn¹ inicjatywê, maj¹ doœwiadczenie w dzia³alnoœci i same pozyskuj¹ œrodki oraz s¹ organizacj¹
po¿ytku publicznego.
3. Za priorytetowe w 2007 roku uznaje siê zadania
w zakresie:
— ochrony i promocji zdrowia,
— kultury i ochrony dóbr kultury,
— upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
— wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
4. Zlecanie realizacji zadañ Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnoœci zadania priorytetowe
i odbywaæ siê bêdzie poprzez otwarty konkurs ofert.
5. Lista zadañ wymienionych w pkt. 3 informuje organizacje o podstawowych priorytetowych kierunkach
dzia³añ w 2007 roku, jednak nie stanowi jedynego
kryterium podjêcia wspó³pracy. Do pozosta³ych kryteriów nale¿¹: wiarygodnoœæ, wykazana efektywnoœæ
w dzia³alnoœci, skutecznoœæ w realizacji za³o¿onych
celów, nowatorstwo metod dzia³ania oraz posiadane zasoby.
6. Otwarty konkurs ofert og³asza Zarz¹d Powiatu, który ustala szczegó³owe zadania i wysokoœæ dotacji
oraz warunki konkursu. Zarz¹d Powiatu powo³uje komisjê konkursow¹, wskazuj¹c zarazem osoby przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego oraz okreœla
tryb pracy komisji i uchwala regulamin pracy komisji
konkursowej. W sk³ad Komisji konkursowej wchodzi
przedstawiciel merytorycznej Komisji Rady Powiatu. Komisja mo¿e skorzystaæ z konsultacji i opinii zaproszonych ekspertów i przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych.
7. Informacje szczegó³owe co do konkursu ofert i dotacji znajduj¹ siê w Uchwale nr Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2007 r. w sprawie trybu zlecania zadañ

publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego
zadania.Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowi¹zana do zamieszczania w swoich materia³ach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub
dofinansowywaniu zadania przez Powiat
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UCHWA£A Nr VII/36/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie trybu zlecania zadañ publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.),
art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r. Nr 15,
poz 148 z póŸn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póŸn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Tryb postêpowania w sprawie zlecania przez Powiat
Sztumski zadañ publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania stanowi¹cy Za³¹cznik nr 1
do niniejszej Uchwa³y
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego – stanowi¹cy Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y.
3. Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego –
stanowi¹cy Za³¹cznik nr 3 do Uchwa³y.
4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania – stanowi¹cy Za³¹cznik nr 4 do Uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Traci moc Uchwa³a nr XX/18/2004 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie okreœlenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu Powiatu Sztumskiego podmiotom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu
osi¹gniêcia zysku na realizacjê zadañ powiatu sztumskiego, rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania
zadañ.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Sztumie
Wojciech Zielonka
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr VII/36/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2007 r.
TRYB POSTÊPOWANIA DOTYCZ¥CY ZASAD ZLECANIA PRZEZ POWIAT SZTUMSKI ZADAÑ, UDZIELANIA
DOTACJI, SPOSOBU JEJ ROZLICZANIA ORAZ SPOSOBU KONTROLI WYKONYWANIA ZLECONEGO ZADANIA
§1
1. O udzielenie dotacji mog¹ ubiegaæ siê organizacje
pozarz¹dowe oraz inne podmioty okreœlone w art. 3
ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.), dzia³aj¹ce w sferze zadañ publicznych.
2. Zlecanie realizacji zadañ publicznych, o których mowa w ust. 1 mo¿e nast¹piæ w formie:
a) powierzenia wykonywania zadañ publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspierania zadañ wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
3. Udzielanie dotacji na realizacjê zadañ publicznych
nastêpuje po og³oszeniu przez Zarz¹d Powiatu
Sztumskiego otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póŸ. zm.).
4. Informacje o konkursie og³asza siê w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Sztumie, na tablicach og³oszeñ
w siedzibie urzêdu oraz w lokalnej prasie. Informacja
powinna zwieraæ:
1) zakres i rodzaj zadañ, które mog¹ byæ zlecone do
realizacji podmiotom, o których mowa w § 1,
2) formê zlecenia zadañ oraz wysokoœæ œrodków publicznych na realizacjê poszczególnych rodzajów
zadañ.
5. Celem konkursu jest dokonanie wyboru najlepszych
ofert z zakresu realizacji
§2
Wysokoœæ œrodków finansowych na realizacjê zadañ
zleconych okreœla Rada Powiatu w uchwale bud¿etowej.
§3
Dotacje nie bêd¹ udzielane na:
1) prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
2) zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja
nie jest integraln¹ czêœci¹ zleconego zadania,
3) dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹,
§4
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa siê po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
2. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizacjê zadañ zleconych przez Powiat, Zarz¹d
Powiatu powo³uje Komisjê Konkursow¹ wskazuj¹c
zarazem osoby Przewodnicz¹cego i Wiceprzewod-

nicz¹cego oraz okreœla tryb pracy Komisji i uchwala
regulamin pracy Komisji Konkursowej.
3. W sk³ad Komisji Konkursowej wchodzi 5 osób desygnowanych przez Zarz¹d Powiatu.
Komisja Konkursowa mo¿e skorzystaæ z konsultacji
i opinii zaproszonych ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych.
§5
1. Podmioty, o których mowa w § 1 mog¹ z w³asnej inicjatywy z³o¿yæ ofertê realizacji zadañ publicznych.
2. Zarz¹d Powiatu w przypadku, o którym mowa
w ust. 1, w terminie nieprzekraczaj¹cym 1 miesi¹ca:
1) rozpatruje celowoœæ realizacji okreœlonego zadania publicznego przez podmioty, bior¹c pod uwagê stopieñ, w jakim oferta odpowiada zakresowi
zadañ publicznych okreœlonym w § 3, daje gwarancjê realizacji zadañ zgodnie ze standardami
w³aœciwymi dla danego zadania, œrodki dostêpne
na realizacjê okreœlonych zadañ, rodzaje okreœlonych zadañ i korzyœci wynikaj¹ce z realizacji zadania publicznego przez podmioty.
2) informuje o podjêtej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowoœci realizacji okreœlonego zadania
publicznego informuje sk³adaj¹cego ofertê o trybie
zlecenia zadania publicznego, o którym mowa
w § 5 ust. 1.
§6
1. Zarz¹d Powiatu og³asza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
2. Og³oszenie otwartego konkursu ofert powinno zawieraæ informacje o:
1) zakresie i rodzaju zlecanego zadania;
2) nazwie i siedzibie og³aszaj¹cego konkurs
3) zadania powiatu realizowane przy wspó³udziale
organizacji pozarz¹dowych
4) formie zlecenia zadania oraz wysokoœci œrodków
publicznych na realizacjê tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie sk³adania ofert;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;
7) zastrze¿enie o prawie odwo³ania konkursu ofert
w ca³oœci lub czêœci, przed³u¿aniu terminu sk³adania ofert, zmiany terminu rozstrzygniêcia konkursu, zmiany wysokoœci œrodków na realizacjê zadañ,
§7
1. Oferta organizacji pozarz¹dowej ubiegaj¹cej siê
o przyznanie dotacji, powinna zawieraæ w szczególnoœci:
1) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) nazwê i siedzibê oferenta,
3) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
4) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
5) informacjê o wczeœniejszej dzia³alnoœci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê w zakresie, którego dotyczy zadanie;
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6) informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniaj¹cych wykonanie zadania,
w tym o wysokoœci œrodków finansowych uzyskanych na realizacjê danego zadania z innych Ÿróde³;
7) organizacja pozarz¹dowa ubiegaj¹ca siê o dotacjê zobowi¹zana jest wykazaæ siê w³asnym udzia³em (np. œrodki finansowe w³asne lub sponsorów,
praca wolontariuszy, w wymiarze nie mniejszym
ni¿ 20% kosztów ca³ego projektu)
2. Do oferty do³¹czyæ nale¿y:
1) zaœwiadczenie o aktualnoœci rejestracji podmiotu,
2) pe³nomocnictwo do sk³adania oœwiadczeñ woli,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej
dzia³alnoœci za miniony okres.
4) statut,
5) istniej¹ce referencje,
3. Wzór oferty stanowi za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§8
1. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia mo¿liwoœæ realizacji zadania przez podmioty sk³adaj¹ce oferty,
2) ocenia przedstawion¹ kalkulacjê kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) uwzglêdnia wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania,
4) ocenia wartoœæ sprawdza staranne i terminowe
wywi¹zywanie siê przez podmioty z realizacji zadañ dotychczas zleconych przez Powiat Sztumski,
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie tak¿e, gdy w wyniku og³oszenia otwartego konkursu ofert zosta³a zg³oszona jedna oferta.
3. Komisja konkursowa zobowi¹zana jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkowaæ siê do spe³niania przez oferenta wymogów okreœlonych w uchwale
oraz w og³oszeniu, o którym mowa w § 6. Przepis
stosuje siê odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
§9
1. Protokó³ z przebiegu otwartego konkursu ofert powinien zawieraæ:
1. imiona i nazwiska cz³onków Komisji Konkursowej,
2. liczbê zg³oszonych ofert, w tym ofert odrzuconych,
3. wskazanie ofert najkorzystniejszych z uwzglêdnieniem kwot przyznanej dotacji
4. ewentualne uwagi cz³onków Komisji,
5. podpisy cz³onków Komisji
2. Protokó³ wraz ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty oraz z pozosta³¹ dokumentacj¹ konkursow¹ Komisja Konkursowa przedk³ada Zarz¹dowi Powiatu.
§ 10
1. Decyzjê o zleceniu zadania oraz o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d Powiatu.
2. O wynikach postêpowania w sprawie zlecenia zadania Zarz¹d Powiatu zawiadamia wszystkich oferen-

tów oraz og³asza informacjê w siedzibie organów Powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
og³oszeñ, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej w terminie 14 dni od dnia zakoñczenia postêpowania konkursowego
3. Decyzja Zarz¹du Powiatu jest ostateczna.
§ 11
1. Podmioty przyjmuj¹c zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie okreœlonym w § 5 ust. 1, zobowi¹zuj¹ siê do wykonania zadania w zakresie i na
zasadach okreœlonych w umowie, a Zarz¹d Powiatu
zobowi¹zuje siê do przekazania na realizacjê zadania odpowiednich œrodków publicznych w formie dotacji.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
3. Umowa o powierzenie zadania publicznego mo¿e
byæ zawarta na czas realizacji zadania lub na czas
okreœlony,
4. Zadanie publiczne nie mo¿e byæ zrealizowane przez
podmiot niebêd¹cy stron¹ umowy, chyba ¿e umowa
zezwala na wykonanie okreœlonej czêœci zadania
przez taki podmiot.
5. Podmioty s¹ zobowi¹zane do rachunkowego wyodrêbnienia w ewidencji ksiêgowej œrodków otrzymanych na realizacjê umowy, o której mowa w ust. 1.
6. Ramowy wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
§ 12
1. Zarz¹d Powiatu zlecaj¹cy zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególnoœci:
1) stanu realizacji zadania oraz wykonania zadania
zgodnie z umow¹;
2) efektywnoœci, rzetelnoœci i jakoœci wykonania zadania;
3) prawid³owoœci wykorzystania œrodków publicznych
otrzymanych na realizacjê zadania;
4) prowadzenia dokumentacji okreœlonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
2. Czynnoœci kontrolnych dokonuj¹ pracownicy upowa¿nieni przez Zarz¹d Powiatu.
3. Z czynnoœci kontrolnych sporz¹dza siê protokó³.
4. Na podstawie protoko³u Zarz¹d Powiatu w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji kieruje do zleceniobiorcy
stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczaj¹c termin
usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoœci.
5. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie usunie stwierdzonych nieprawid³owoœci lub nie doprowadzi do ich
usuniêcia w wyznaczonym terminie, umowa mo¿e
byæ rozwi¹zana ze skutkiem natychmiastowym,
a œrodki finansowe przekazane na jego realizacjê
podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu powiatu w terminie
ustalonym przez Zarz¹d Powiatu wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania œrodków na rachunek bankowy podmiotu, któremu przekazano dotacjê.
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§ 13
1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
okreœlonego w umowie nale¿y sporz¹dziæ i dostarczyæ w terminie 30 dni po up³ywie terminu, na który
umowa zosta³a zawarta,
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega przyjêciu przez Zarz¹d Powiatu oraz og³oszeniu poprzez
wywieszenie w siedzibie organów Powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie og³oszeñ na
okres 30 dni od dnia przyjêcia.
3. Je¿eli zadanie nie zosta³o wykonane lub dotacjê przeznaczono na inne cele ni¿ okreœlone w umowie zarz¹d powiatu odmawia przyjêcia sprawozdania,
odstêpuje od umowy i dochodzi zwrotu dotacji wraz
z odsetkami od dnia jej przekazania.
4. W przypadku czêœciowego wykonania zadania dotacja podlega niezw³ocznie zwrotowi w czêœci proporcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania.
5. Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania równie¿ po przyjêciu sprawozdania,

o którym mowa w ust. 1. W przypadku nieprawid³owoœci stwierdzonych w wyniku kontroli przepisy
ust. 4 i 5 stosuje siê odpowiednio.
6. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi za³¹cznik nr 4 do uchwa³y.
§ 14
W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia oraz
stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami
i zasadami okreœlonymi w umowie podmiot realizuj¹cy zadanie traci prawo do ubiegania siê o dotacjê z bud¿etu
powiatu w nastêpnych dwóch latach oraz jest zobowi¹zany do zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych w uchwale zastosowanie maj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy o zamówieniach
publicznych.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr VII/36/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2007 r.

WZÓR
.......................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej*/
podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

....................................................
(data i miejsce złożenia oferty)

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ*
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
.................................................................................................
(rodzaj zadania)
w okresie od ..................................... do ...................................
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ
.................................................................................................
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE .............................................................................
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
1) pełna nazwa .................................................................................................................
2) forma prawna ..............................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* .....................................
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia .............................................................................
5) nr NIP ....................................................... nr REGON ...............................................
6) dokładny adres: miejscowość ............................................. ul. .....................................
gmina ........................................................... powiat .......................................................
województwo ...................................................................................................................
7) tel. ....................................................................... faks ................................................
e-mail: ..................................................................http://...................................................
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8) nazwa banku i numer rachunku ......................................................................................
.........................................................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania
publicznego
.......................................................................................................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym
mowa w ofercie
........................................................................................................................................
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i
nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
.......................................................................................................................................
12) przedmiot działalności statutowej:
.......................................................................................................................................
a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/jednostka organizacyjna* prowadzi
działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

2. Miejsce wykonywania zadania

3. Cel zadania
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4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia)
wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (należy
użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo,
miesięcznie, liczba adresatów)

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania ......................................................................[.......................]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp.
Rodzaj
Ilość
Koszt
Rodzaj Koszt
Z tego z
Z tego z
kosztów
jednoste jednostkow miary całkowit wnioskowane finansowyc
k
y
y
j dotacji (w
h środków
(koszty
zł)
własnych,
merytoryczne i
(w zł)
środków z
administracyjn
innych
e związane z
źródeł oraz
realizacją
wpłat i
zadania)
opłat
adresatów
(w zł)*

Ogółem

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

zł

%

Wnioskowana kwota dotacji

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty
adresatów*

(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ..................................... zł)
Ogółem

100%

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub
publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

3. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontariusze) wkład własny w
realizację zadania z orientacyjną wyceną.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem
administracji publicznej).

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o
kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy).
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3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z
podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w
jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji
pozarządowej*/podmiotu */jednostki organizacyjnej*,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów
zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/jednostka organizacyjna* jest związana(-ny)
niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
.......................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i
stiat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1.
partnera).*
4. .....................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

_______________
* Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr VII/36/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2007 r.

WZÓR
UMOWA NR .............
zawarta w dniu ...........................
w .................................,
pomiędzy
.................................................., z siedzibą w ................................................, zwanym dalej
„Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez ................................................................................
a
.......................................................................................................................................
organizacją pozarządową*/podmiotem*/jednostką organizacyjną*
z siedzibą w ...................................................., zwaną(-ym) dalej „Zleceniobiorcą”,
reprezentowaną przez: ..............................................................................................
§ 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.
zm.), realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez
Zleceniobiorcę w dniu ............................., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w
niniejszej umowie.
2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1, umową o
powierzenie zadania*/ o wsparcie realizacji zadania*.
§ 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w
wysokości .............................. (słownie) ..................................................................... złotych.
2. Przyznane środki finansowe w wysokości .......................... (słownie)
.......................................... złotych zostaną przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy,
nr rachunku: ................................................:
1) w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy* lub
2) w następujący sposób:*
I transza w wysokości ............................. słownie .......................................................
do dnia ......................................................................................................................
II transza w wysokości ............................ słownie ......................................................
do dnia ......................................................................................................................
III transza w wysokości ............................ słownie .....................................................
do dnia ......................................................................................................................
IV transza w wysokości ............................ słownie ......................................................
do dnia ......................................................................................................................
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku
bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do
chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.
§ 3. 1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia ..................... roku do dnia .....................
roku.
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do
przyznanej dotacji, harmonogramem* i kosztorysem*, stanowiącymi odpowiednio załączniki
nr 1, 2 i 3 do umowy.
§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych
zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to
także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było
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przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych
przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.
§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji
fmansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z
zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002
r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych
operacji księgowych.
§ 6*. Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie następującej części zadania
.......................................................................................................................................
(określenie części zadania)
przez podwykonawcę lub partnerów wybranych przez Zleceniobiorcę.
§ 7. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w
wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach
informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez
widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do
odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.
§ 8. 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez
Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola
może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą
badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny
prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany
dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i
informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w
siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.
§ 9. 1. Zleceniodawca może żądać częściowych sprawozdań z wykonywania zadania według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207)
2. Sprawozdania częściowe będą składane w następujących terminach*:
a) sprawozdanie częściowe za okres ............................................... do...............................
(okres sprawozdawczy)
(termin)
b) sprawozdanie częściowe za okres ............................................... do ..............................
(okres sprawozdawczy)
(termin)
3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez
Zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w §
3 ust. 1.
4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił
dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 2 i 3, Zleceniodawca
wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje
przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.
§ 10. 1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany
wykorzystać w terminie 14 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin końcowy
wykonania zadania.
2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany
zwrócić wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia wskazanego w ust 1, na rachunek
bankowy Zleceniodawcy nr ..................................................................................................
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§ 11. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków
pochodzących z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).
§ 12. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają
wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz
ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.
§ 13. 1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie
wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c) jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie
przewiduje tego niniejsza umowa,
d) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez
Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w
wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu
państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta,
na które należy dokonać wpłaty.
§ 14. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę
sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 3.
§ 15. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody
powstałe w związku z realizacją zadania.
§ 17. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).
Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w
szczególności ustawy powołanej w § 1 ust. 1.
§ 18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu
powszechnego.
§ 19. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
Zleceniobiorca:
Zleceniodawca:
...............................
....................................
__________________
* Niepotrzebne skreślić.
ZAŁĄCZNIKI:
1) oferta realizacji zadania publicznego złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,
2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,*
3) zaktualizowany kosztorys,*
4) oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i
faktycznym w dniu podpisania umowy.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr VII/36/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2007 r.

WZÓR
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)
z wykonania zadania publicznego
.................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ................ do ................,
określonego w umowie nr ........................,
zawartej w dniu ....................................., pomiędzy
............................................................... a ...............................................
(nazwa organu zlecającego)
(nazwa organizacji
pozarządowej*/podmiotu*/
jednostki
organizacyjnej*)
Data złożenia sprawozdania: .....................
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli
nie - dlaczego?

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych
samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5).

Rodzaj kosztów
(koszty
merytoryczne i
administracyjne
związane z
realizacją
zadania)

koszt
całkowity

z tego z z tego z
dotacji finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
oraz wpłat i
opłat
adresatów*

Całość zadania
(zgodnie z umową)

koszt
całkowity

z tego z z tego z
dotacji finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
oraz wpłat i
opłat
adresatów*

Poprzednie okresy sprawozdawcze
(narastająco)*

koszt
całkowity

z tego z z tego z
dotacji finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
oraz wpłat i
opłat
adresatów*

Bieżący okres sprawozdawczy - w
przypadku sprawozdania końcowego
- za okres realizacji zadania

— 6545 —

Ogółem

Lp.

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
Całość zadania
Poprzednie okresy
Źródło finansowania
(zgodnie z umową) sprawozdawcze
(narastająco)*

zł

%

zł

%

Bieżący okres
sprawozdawczy - w
przypadku
sprawozdania
końcowego - za
okres realizacji
zadania
zł

%

Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte z
finansowych środków
własnych, środków z innych
źródeł oraz wpłat i opłat
adresatów*

(z tego wpłaty i opłaty
adresatów zadania
............................ zł)
Ogółem:

100%

100%

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Zestawienie faktur (rachunków)3)
Lp. Numer
Numer
dokumentu
pozycji
księgowego
kosztorysu

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł) Z tego ze środków
pochodzących z
dotacji (zł)
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Część III. Dodatkowe informacje
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Załączniki:4)
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
5. ....................................................
Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji
pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w
ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie
poniesione.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji pozarządowej */podmiotu*/jednostk i organizacyjnej*)
Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

______________
* Niepotrzebne skreślić.
POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie
terminie na adres organu zlecającego.
1)
Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2)
Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem
zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest
uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i
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wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i
harmonogramu realizacji.
3)
Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w
całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury
(rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została
pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być
opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji* /podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać
sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota
została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju
opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy
dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków)
dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym Zleceniodawca
może rozszerzyć tabelę „Zestawienie faktur (rachunków)” - punkt 11.3 - poprzez dodanie kolumny „z
tego finansowanych ze środków własnych”.
Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z
obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4)
Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować
działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane
w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne
działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w
ramach zamówień publicznych).
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UCHWA£A Nr V/22/2007
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta £eby na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
/Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego /Dz.U. nr 203, poz. 1966 ze zm./
oraz art. 165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze
zm./ Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokoœci
23.844.034,– z³
z tego:
1. œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin
pozyskane z innych Ÿróde³
8.107.031,–z³
2. dochody z podatków i op³at
5.079.300,– z³
3. udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód z bud¿etu pañstwa
1.567.970,– z³
4. dochody z maj¹tku gminy
4.371.000,– z³
5. pozosta³e dochody
646.794,– z³
6. dochody z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
300.000,– z³
7. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej
1.248.450,– z³
8. subwencje z bud¿etu pañstwa
2.523.489,– z³
w tym:
— czêœæ oœwiatowa
2.523.489,– z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg Ÿróde³ w szczególnoœci do paragrafów zawiera za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.*

§2
Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoœci
15.737.003,– z³
1. Wydatki bie¿¹ce
13.914.503,– z³
w tym:
— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
5.662.800,– z³
— dotacje
776.720,– z³
— wydatki na obs³ugê d³ugu
428.700,– z³
2. Wydatki maj¹tkowe
1.822.500,– z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.*
§3
Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu miasta na
rok 2007 w wysokoœci:
przychody –
543.000,– z³
rozchody –
8.650.031,– z³
Przychody i rozchody szczegó³owo okreœla za³¹cznik
nr 3 do niniejszej uchwa³y.*
§4
Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2007 ustala
siê w kwocie 1.772.500,– z³. Szczegó³owy wykaz zadañ
inwestycyjnych zawiera za³¹cznik Nr 4 do niniejszej
uchwa³y.*
Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne na lata 2007–2009.
£¹czne nak³ady finansowe przyjmuje siê w wysokoœci 9.780.000,– z³.
Szczegó³owy podzia³ wieloletnich programów inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia
za³¹cznik Nr 5 do niniejszej uchwa³y.*
§5
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 100.000,– z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 96
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Dochody z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych ustala siê w kwocie 300.000,–z³,
któr¹ po stronie wydatków przeznacza siê na realizacjê
zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i narkomanii.

UCHWA£A Nr IV/20/07
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 1 lutego 2007 r.

§7
Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych na
rok 2007 w wysokoœci:
Przychody –
14.000,– z³
Wydatki –
15.000,– z³
Szczegó³owy plan przychodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y.*
§8
Z bud¿etu miasta udziela siê dotacjê podmiotow¹
w wysokoœci 396.720,– z³ jednostkom wyszczególnionym w za³¹czniku Nr 7 do niniejszej uchwa³y.*
§9
Wyodrêbnia siê wydatki na finansowanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
Dochody –
1.248.450,– z³
Wydatki –
1.248.450,– z³
Zestawienie dochodów i wydatków zadañ zleconych
okreœla za³¹cznik nr 8 do niniejszej uchwa³y.*
§ 10
Ustala siê wydatki na programy i projekty realizowane z udzia³em œrodków z Unii Europejskiej w wysokoœci
150.000,–z³.
Szczegó³owy opis programu zawiera za³¹cznik nr 9
do niniejszej uchwa³y.*

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Miko³ajki Pomorskie na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn.zm.), art. 24.
ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego / DZ.U.Nr 203 poz. 1966/, art. 402 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony œrodowiska / Dz.U.
Nr 62 poz. 627/ Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
8.239.820 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
§2
Ustala siê:
1. wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci 8.029.195 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2,*
2. limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 – 2009 zgodnie za³¹cznikiem nr 3*
oraz wydatki maj¹tkowe w kwocie 242.000 z³ na rok
2007 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3a.*
§3

Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta £eby do dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach
dzia³u.

1. Ró¿nica miêdzy dochodami a wydatkami stanowi
planowan¹ nadwy¿kê bud¿etu gminy w wysokoœci
210.625 z³ z przeznaczeniem na:
1) planowan¹ sp³atê rat kredytów w kwocie
– 185.000 z³,
2) planowan¹ sp³atê rat po¿yczek w kwocie
– 25.625 z³

§ 12

§4

Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta £eby do zaci¹gniêcia d³ugu oraz do sp³aty zobowi¹zañ gminy do maksymalnej kwoty 1.971.700,– z³.

2. Ustala siê rozchody bud¿etu w wysokoœci 210.625 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.*

§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.

W bud¿ecie tworzy siê rezerwy:
— rezerwê celow¹ w wysokoœci – 40.000 z³, z przeznaczeniem na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z planowanymi awansami zawodowymi nauczycieli oraz
odprawami emerytalnymi w placówkach oœwiatowo
wychowawczych,
— rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoœci – 70.000 z³,

§ 15

§6

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

Ustala siê:
1. dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych w kwocie 14.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem 5a,*
2. dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5,*

§ 11

Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta £eby do opracowania uk³adu wykonawczego bud¿etu w szczegó³owoœci
dzia³, rozdzia³, paragraf.
§ 14

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
Jan Ku¿el
* Za³¹czników od nr 1 do nr 9 nie publikuje siê

§5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 96

3. dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 6.*
§7
Ustala siê:
1. dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w kwocie 33.100 z³,
2. wydatki na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 31.900 z³
oraz w programie programie przeciwdzia³ania narkomanii w kwocie 1.200 z³.
§8
Ustala siê:
1. Plan przychodów i wydatków w ³¹cznej kwocie (zbiorczo) dla zak³adów bud¿etowych,
Przychody
– w kwocie 1.105.700 z³,
wydatki
– w kwocie 1.105.700 z³,
2. Plan dochodów i wydatków w ³¹cznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów w³asnych jednostek bud¿etowych:
dochody
– 7.200 z³;
wydatki
– 7.200 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.*
§9
Ustala siê:
1. zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w ³¹cznej kwocie 33.557 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8,*
2 dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê
– 152.950 z³,
2) publicznego przedszkola w wysokoœci
– 247.600 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9,*
3. dotacje celowe na zadania w³asne gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku w kwocie – 12.000 z³, zgodnie za³¹cznikiem
nr 10.*
§ 10
Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokoœci:
1) przychody
– 7.200 z³,
2) wydatki
– 7.200 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.*
§ 11
Ustala siê limity zobowi¹zañ z tytu³u:
1) nowych kredytów i po¿yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu do kwoty
200.000 z³,
2) sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów – do kwoty
210.625 z³
§ 12
Upowa¿nia siê Wójta do:
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1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci 200.000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
— na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikaj¹ce z
kontraktów wojewódzkich do wysokoœci 500.000 z³
— z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
(2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w 2008
roku na ³¹czn¹ kwotê 500.000 z³,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
4) przekazania kierownikom jednostek bud¿etowych
uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ w planie dochodów w³asnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy,
6) upowa¿nia siê Kierownika Zak³adu Gospodarki Komunalnej oraz Przedszkola
Samorz¹dowego do dokonywania w planie finansowym zak³adu bud¿etowego przeniesieñ planowanych wydatków, pod warunkiem, ¿e nie spowoduj¹
one zmniejszenia wp³at do bud¿etu, ani zwiêkszenia dotacji z bud¿etu.
§ 13
Przyjmuje siê prognozê ³¹cznej kwoty d³ugu Gminy
Miko³ajki Pomorskie na rok 2007 i lata nastêpne.
§ 14
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Eugeniusz ¯ebrowski
* Za³¹czników od nr 1 do nr 11 nie publikuje siê
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UCHWA£A Nr 27/V/2007
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 1 lutego 2007 r.
zmieniaj¹ca w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 roku o systemie oœwiaty (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŸn.zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski stanowi¹cym
za³¹cznik do Uchwa³y Nr 224/XXII/2005 Rady Miejskiej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 96

w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 29 kwietnia 2005 roku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 6 pkt 4, lit.i otrzymuje brzmienie:
„zakupu obuwia i odzie¿y, o ile wi¹¿¹ siê w sposób
oczywisty i bezpoœredni z procesem edukacji ucznia,
np. stroju szkolnego obowi¹zuj¹cego zgodnie z regulaminem szko³y, stroju na praktyczn¹ naukê zawodu,”
2. § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wysokoœæ stypendium szkolnego uzale¿niona jest
od dochodu przypadaj¹cego na cz³onka rodziny i wynosi:
Lp.
1.
2.
3.

Dochód na członka
rodziny w zł.
0 – 100
101 – 230
231 – 351
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Kwota stypendium
(% kwoty bazowej)
180 – 200
150 – 180
100 - 150
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UCHWA£A Nr 33/V/2007
Rady Miejskiej Nowy Dwór Gdañski
z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
38.378.185,– z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
§2

3.§ 19 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„Za dochód uwa¿a siê sumê przychodów z miesi¹ca
poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku, bez wzglêdu na
tytu³ i Ÿród³o ich uzyskania, je¿eli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszony o:
1) miesiêczne obci¹¿enie podatkiem dochodowym
od osób fizycznych,
2) sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne,
3) kwotê alimentów œwiadczonych na rzecz innych
osób.
4. § 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest
udzielana na cele edukacyjne, dlatego te¿ ka¿da
osoba otrzymuj¹ca tak¹ pomoc ma obowi¹zek wykorzystaæ stypendium lub zasi³ek szkolny zgodnie z
jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowi¹zany do udokumentowania i przedstawienia rachunków po dokonanych zakupie, jednak nie póŸniej ni¿
przy wyp³acie kolejnej transzy stypendium. Uczniowie koñcz¹cy szko³ê winni rozliczyæ siê ze stypendium do koñca roku szkolnego”.
5. § 21 skreœla siê pkt 3.
6. w § 22 dopisuje siê ppkt 5 o treœci:
„przekroczy³ limit 3 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych miesiêcznie”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Czes³aw £ukaszewicz

1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci
40.198.440,– z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.*
2. Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* oraz zadania realizowane w 2007 r. wg
za³¹cznika Nr 4.*
§3
1. Deficyt bud¿etu gminy w wysokoœci 1.820.255,–z³
zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹ganych kredytów i po¿yczek w kwocie 1.820.255,–z³
2. Ustala siê przychody bud¿etu w wysokoœci 3.392.484,–z³,
oraz rozchody w wysokoœci 1.572.229,– z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.*
§4
W bud¿ecie tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoœci
– 80.000,–z³,
2) celow¹ w wysokoœci
– 497.235.z³,
z przeznaczeniem na:
a) awanse zawodowe w kwocie – 103.073,– z³,
b) odprawy emerytalne w kwocie – 394.162,– z³,
§5
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* i 7.*
§6
1. Ustala siê dochody w kwocie 210.000,– z³. z tytu³u
wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 197.082,– z³, na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 12.918,– z³, na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.
§7
1. Ustala siê plan dochodów w³asnych jednostek bud¿etowych i wydatków nimi finansowanych w ³¹cznej kwocie (zbiorczo):

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 96
— dochody
— wydatki
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.*
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– 175.690,–z³,
– 167.500,–z³,

§8
1. Ustala siê dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê
–840.000,–z³,
2) dzia³aj¹cych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkó³ i placówek oœwiatowo
– wychowawczych w wysokoœci – 785.227,– z³,
wg za³¹cznika Nr 9.*
3. Ustala siê dotacje celowe na zadania w³asne gminy
realizowane przez podmioty nale¿¹ce i nie nale¿¹ce
do sektora finansów publicznych na ³¹czn¹ kwotê –
269.500,– z³. zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.*
§9
1. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci:
1) przychody
– 25.000,– z³,
2) wydatki
– 37.000,–z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.*
§ 10
Ustala siê limity zobowi¹zañ z tytu³u emisji papierów
wartoœciowych oraz kredytów i po¿yczek zaci¹ganych
na:
1) sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu –
w kwocie 400.000,–z³,
§ 11
Upowa¿nia siê Burmistrza do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów wartoœciowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci
400.000,– z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikaj¹ce
z kontraktów wojewódzkich do wysokoœci okreœlonej w za³¹cznikach nr 3* i nr 4,*
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku 2008 jest
niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania
gminy i termin zap³aty up³ywa w 2008 roku na ³¹czn¹ kwotê 1. 200.000,– z³,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiêdzy
wszystkimi paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³ów,
4) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Czes³aw £ukasziewicz
* Za³¹czników od nr 1 do nr 11 nie publikuje siê

Poz. 1495, 1496 i 1497
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UCHWA£A Nr 29/V/2007
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieœcie Nowy Dwór
Gdañski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Odcinkowi drogi ³¹cz¹cej ulicê Jaœminow¹ z ulic¹ Morsk¹ oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 216,
nr 296/1, nr 66/1 nadaje siê nazwê „ulica Jaœminowa ”,
zgodnie z za³¹cznikiem graficznym.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Czes³aw £ukaszewicz

1497
UCHWA£A Nr Vk/IV/40/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2007 r.
w sprawie przyjêcia wzorów regulaminów korzystania
z gminnych obiektów rekreacyjnych i placów zabaw
na terenie Gminy Miasta Wejherowa
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002 r. Dz. U.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172
poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128), Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Przyjmuje siê wzór Regulaminu korzystania z gminnego obiektu rekreacyjnego, usytuowanego na terenie Gminy Miasta Wejherowa, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Przyjmuje siê wzór Regulaminu korzystania z placu
zabaw, usytuowanego na terenie Gminy Miasta Wejherowa, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Regulamin korzystania z obiektu rekreacyjnego i placu zabaw winien byæ og³oszony na tablicach informacyj-
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nych, w iloœci odpowiedniej do wielkoœci obiektu. Na tablicach informacyjnych, na których og³aszany jest regulamin nale¿y podaæ aktualne numery telefonów pogotowia
ratunkowego, policji i stra¿y miejskiej.
§3
1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Wejherowa.
2. Prezydent Miasta mo¿e powierzyæ wykonanie uchwa³y kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiñski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr Vk/IV/40/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2007 r.
Regulamin
korzystania z obiektu rekreacyjnego
przy ul. ............................................ w Wejherowie.
I. Obiekt jest miejscem aktywnego wypoczynku oraz
miejscem spotkañ mieszkañców dzielnicy.
II. W sk³ad obiektu wchodz¹:
— ..............................................,
— ..............................................,
— ..............................................,
— ..............................................,
III. Obiekt jest czynny od godziny 700 do godziny 2200.
IV. Ka¿dy korzystaj¹cy z obiektu i jego urz¹dzeñ zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z treœci¹ regulaminu. Korzystanie z obiektu jest bezp³atne. Dzieci poni¿ej 7 lat
mog¹ przebywaæ na terenie obiektu tylko pod opiek¹ rodziców lub pe³noletnich opiekunów.
V. Na terenie obiektu obowi¹zuje zakaz spo¿ywania
napojów alkoholowych lub innych œrodków odurzaj¹cych, przebywania osób nietrzeŸwych oraz palenia tytoniu.
VI. Korzystaj¹cy z obiektu obowi¹zany jest do:
1. przestrzegania porz¹dku i zachowania nale¿ytej
czystoœci oraz kultury osobistej,
2. zachowania ostro¿noœci wobec innych osób korzystaj¹cych z urz¹dzeñ obiektu,
3. korzystania z urz¹dzeñ znajduj¹cych siê na obiekcie zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowuj¹c
ostro¿noœæ i zasady bezpieczeñstwa,
4. stosowania siê do poleceñ gospodarza obiektu.
VII. Korzystaj¹cemu z obiektu nie wolno:
1. niszczyæ i uszkadzaæ urz¹dzeñ sportowych, ³awek, koszy, ogrodzenia i innych urz¹dzeñ obiektu,
2. deptaæ roœlin okrywowych, uszkadzaæ i wycinaæ
drzew oraz niszczyæ zieleni,
3. rozkopywaæ gruntu, niszczyæ chodników i innych
nawierzchni,
4. wprowadzaæ psów i innych zwierz¹t na teren obiektu,

5. zaœmiecaæ terenu i sk³adowaæ jakichkolwiek odpadów (np. trawa, liœcie, œmieci),
6. rozpalaæ ognisk, u¿ywaæ materia³ów pirotechnicznych i ³atwopalnych,
7. dewastowaæ obiektu w jakikolwiek sposób,
8. zak³ócaæ spokój i porz¹dek publiczny.
VIII.Zabrania siê zamieszczania reklam, og³oszeñ, napisów oraz prowadzenia handlu bez zgody zarz¹dcy
obiektu.
IX. Za skutki wynikaj¹ce z nieprawid³owego korzystania
z obiektu i urz¹dzeñ na jego terenie oraz nieprzestrzegania niniejszego regulaminu zarz¹dca obiektu nie odpowiada.
Wa¿ne telefony:
Pogotowie ratunkowe – 112 lub 999
Policja – 112 lub 997
Stra¿ Miejska – 986
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr Vk/IV/40/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2007 r.
Regulamin
korzystania z placu zabaw
przy ul. ............................................. w Wejherowie.
1. Plac zabaw s³u¿y zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.
2. W sk³ad placu wchodz¹:
— ..............................................,
— ..............................................,
— ..............................................,
— ..............................................,
3. Plac zabaw jest czynny od godziny 700 do godziny 2200.
4. Ka¿dy korzystaj¹cy z placu i jego urz¹dzeñ zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z treœci¹ regulaminu. Korzystanie z placu jest bezp³atne. Dzieci poni¿ej 7 lat
mog¹ przebywaæ na terenie placu tylko pod opiek¹ rodziców lub pe³noletnich opiekunów.
5. Na terenie placu zabaw obowi¹zuje zakaz spo¿ywania napojów alkoholowych lub innych œrodków odurzaj¹cych, przebywania osób nietrzeŸwych oraz
palenia tytoniu.
6. Korzystaj¹cy z obiektu obowi¹zany jest do:
— przestrzegania porz¹dku i zachowania nale¿ytej
czystoœci oraz kultury osobistej,
— zachowania ostro¿noœci wobec innych osób korzystaj¹cych z urz¹dzeñ obiektu,
— korzystania z urz¹dzeñ znajduj¹cych siê na obiekcie zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowuj¹c
ostro¿noœæ i zasady bezpieczeñstwa,
— stosowania siê do poleceñ gospodarza obiektu.
7. Z urz¹dzeñ zabawowych nale¿y korzystaæ zgodnie z
ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeñstwo bawi¹cych siê dzieci nale¿y przestrzegaæ
nastêpuj¹cych regu³:
— w pobli¿u urz¹dzeñ zabawowych zabronione s¹
gry zespo³owe,
— zabronione jest wchodzenie na górne lub inne nieprzeznaczone do tego celu elementy konstrukcji
urz¹dzeñ zabawowych,
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— zabronione jest korzystanie z huœtawek, wa¿ek,
itp., przez wiêcej ni¿ jedno dziecko na jednym miejscu.
8. Korzystaj¹cemu z placu zabaw nie wolno:
— niszczyæ i uszkadzaæ urz¹dzeñ zabawowych, ³awek, koszy, ogrodzenia i innych urz¹dzeñ obiektu,
— deptaæ roœlin okrywowych, uszkadzaæ i wycinaæ
drzew oraz niszczyæ zieleni,
— rozkopywaæ gruntu, niszczyæ chodników i innych
nawierzchni,
— wprowadzaæ psów i innych zwierz¹t na teren obiektu,
— zaœmiecaæ terenu i sk³adowaæ jakichkolwiek odpadów (np. trawa, liœcie, œmieci),
— rozpalaæ ognisk, u¿ywaæ materia³ów pirotechnicznych i ³atwopalnych,
— dewastowaæ obiektu w jakikolwiek sposób,
— zak³ócaæ spokój i porz¹dek publiczny.
9. Zabrania siê zamieszczania reklam, og³oszeñ, napisów oraz prowadzenia handlu bez zgody zarz¹dcy
placu.
10. Za skutki wynikaj¹ce z nieprawid³owego korzystania
z placu zabaw i urz¹dzeñ na jego terenie oraz nieprzestrzegania niniejszego regulaminu zarz¹dca placu nie odpowiada.
Wa¿ne telefony:
Pogotowie ratunkowe – 112 lub 999
Policja – 112 lub 997
Stra¿ Miejska – 986

1498
UCHWA£A Nr IV/20/2007
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Osieczna na
rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoœci 6.533.431 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
§2
1. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci 6.287.731 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.*
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3* (3a* – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§3
Rozchody bud¿etu w wysokoœci 245.700 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4.*
§4
W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoœci
40.000 z³, z przeznaczeniem na wydatki bie¿¹ce.

§5
Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.*
§6
1. Ustala siê dochody w kwocie 37.005 z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 46.909 z³ na realizacjê zadañ
okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 1.000 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.
§7
Dotacjê podmiotow¹ dla samorz¹dowej instytucji kultury w wysokoœci 26.000 z³
§8
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.*
§9
Limit zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu w kwocie 250.000 z³.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci 250.000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w kwotach okreœlonych w za³¹czniku Nr 3,*
3) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym (2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania gminy i termin zap³aty
up³ywa w 2008 roku na ³¹czn¹ kwotê 300.000 z³,
4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
5) przekazania kierownikom jednostek bud¿etowych
uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ w planie wydatków,
6) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 11
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Bogdan Czaja
* Za³¹czników od nr 1 do nr 6 nie publikuje siê
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UCHWA£A Nr IV/25/2007
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Lubichowo na
rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165,
art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
13.082.723 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci
15.775.313 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.*
2. Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007 – 2008, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* (3a* – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§3
1. Deficyt bud¿etu gminy w wysokoœci 2.692.590 z³ zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹ganych kredytów.
2. Ustala siê przychody bud¿etu w wysokoœci 3.062.000 z³
oraz rozchody w wysokoœci 369.410 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4.*
§4
W bud¿ecie tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoœci
– 23.043 z³,
2) celow¹ na sytuacje kryzysowe w wysokoœci
– 10.000 z³.
§5
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.*
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wykonywanych
na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.*
3. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych na podstawie porozumieñ
(umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.*
§6
1. Ustala siê dochody w kwocie 75.000 z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 70.000 z³ na realizacjê zadañ
okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 5.000 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.

§7
Ustala siê dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê – 193.300 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.*
§8
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci:
1) przychody
– 8.700 z³,
2) wydatki
– 12.800 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.*
§9
Ustala siê limity zobowi¹zañ z tytu³u kredytów zaci¹ganych na:
1) sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu
– w kwocie 400.000 z³;
2) sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu
– w kwocie 3.062.000 z³.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta do:
1) zaci¹gania kredytu na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci 400.000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokoœci okreœlonej w za³¹cznikach nr 3,*
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
(2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w 2008 roku na ³¹czn¹ kwotê 400.000 z³,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami,
4) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy,
5) przekazania uprawnieñ innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u
umów, których realizacja w roku nastêpnym (2008)
jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania
jednostki i termin zap³aty up³ywa w 2008 roku.
§ 11
Samorz¹dowe jednostki bud¿etowe przekazuj¹ pobrane dochody bud¿etowe jeden raz w miesi¹cu, wed³ug stanu œrodków na ostatniego dnia miesi¹ca – do
dnia 10 nastêpnego miesi¹ca – na rachunek bie¿¹cy bud¿etu gminy „DOCHODY”.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Czes³aw Cichocki
* Za³¹czników od nr 1 do nr 9 nie publikuje siê
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UCHWA£A Nr VI/31/2007
Rady Miasta Malborka
z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie bud¿etu Miasta Malborka na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,pkt.9 lit. „c”,„d”,„i”
oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŸn.zm.)
oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia
30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249,
poz. 2104 ze zm.)– Rada Miasta uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta na rok 2007 w wysokoœci 68.418.787 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta na 2007 rok w wysokoœci 70.748.287 z³ z tego:
a) wydatki bie¿¹ce
– 63.793.044 z³,
w tym:
— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
– 28.356.256 z³
— dotacje
– 5.370.907 z³
— wydatki na obs³ugê d³ugu miasta – 600.000 z³
— wydatki z tyt. udzielonych porêczeñ przypadaj¹ce do sp³aty w 2007 roku
– 860.000 z³
b) wydatki maj¹tkowe
– 6.955.243 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.*
3. Deficyt bud¿etu Miasta Malbork w wysokoœci
2.329.500 z³ zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z kredytów i po¿yczek.
4. Przychody i rozchody bud¿etu Miasta na rok 2007
stanowi¹ za³¹cznik nr 3.*

§6
W wydatkach bud¿etu miasta ustala siê nastêpuj¹cy
zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:
— ró¿nica pomiêdzy czynszami i op³atami a kosztami
eksploatacji wg planu remontów budynków mieszkalnych bêd¹cych w³asnoœci¹ miasta w Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na lata 2003
– 2007 – kwota 700.000,–z³.
— ró¿nicê pomiêdzy przychodami z tyt. wp³ywu z us³ug
a kosztami utrzymania stadionów, k¹pieliska miejskiego oraz na koszty organizacji imprez sportowych
dla szkó³ i gimnazjów w Oœrodku Sportu i Rekreacji
– kwota 320.000 z³
§7
Ustala siê limit zobowi¹zañ z tyt. planowanych do zaci¹gniêcia w roku 2007:
1) Kredytów inwestycyjnych
– 4.649.624 z³
2) na wydatki bie¿¹ce
– 630.376 z³
§8

Wydatki inwestycyjne na rok 2007 oraz limity wydatków zwi¹zane z programem inwestycyjnym na dwa lata
nastêpne stanowi¹ za³¹cznik nr 4.*

Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
1. zaci¹gania kredytu na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci 1.000.000 z³
2. zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze œrodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
œrodków zagranicznych oraz na zadania wynikaj¹ce z kontraktów wojewódzkich do wysokoœci
okreœlonej w za³¹czniku nr 4
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
(2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w roku
2008 na ³¹czn¹ kwotê: 5.000.000 z³
3. dokonywania przeniesieñ wydatków bud¿etowych
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.

§3

§9

1. Ustala siê plany przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych oraz dochodów w³asnych jednostek
bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.*
2. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszu celowego zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.*

Upowa¿nia siê Burmistrza do przekazania Dyrektorom zak³adów bud¿etowych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ wydatków miêdzy paragrafami w ramach
danego rozdzia³u i dzia³u.

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

§2

1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych w bud¿ecie miasta na 2007 rok okreœla
za³¹cznik nr 7.*
2. Wykaz dotacji w wydatkach bud¿etu miasta na 2007
rok stanowi za³¹cznik nr 8.*
3. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ
miêdzy jst w bud¿ecie Miasta na rok 2007 zgodnie
z za³¹cznikiem nr 9.*
§5
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoœci
510.000,–z³ oraz wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoœci 486.152 z³ oraz
zwalczania narkomanii w wysokoœci 23.848 z³.

§ 10

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski
* Za³¹czników od n 1 do nr 9 nie publikuje siê

1501
UCHWA£A Nr VI/33/2007
Rady Miasta Malborka
z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 261/XXXII/05 w sprawie
ustanowienia stref komunikacji miejskiej, cen biletów
i op³at dodatkowych w œrodkach komunikacji miejskiej MZK w Malborku sp. z o.o.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 96
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. Dz 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej ((Dz. U. Nr 9,
poz. 43 z póŸn. zm) oraz art. 34 a ust. 2 Ustawy z dnia
15.11.1984 r. prawo przewozowe (Dz.U z 2000 r. nr 50, pozycja 601 z póŸn. zm.), Rada Miasta uchwala co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr 261/XXXII/05 w sprawie ustanowienia
stref komunikacji miejskiej, cen biletów i op³at dodatkowych w œrodkach komunikacji miejskiej w MZK sp. z o.o.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W za³¹czniku nr 2 w dziale UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZP£ATNYCH Do korzystania z przejazdów
bezp³atnych lokalnych uprawnione s¹: pkt 6 otrzymuje
nowe brzmienie: cz³onkowie Polskiego Czerwonego Krzy¿a – Zas³u¿eni Honorowi Dawcy Krwi (po oddaniu 18 litrów
krwi – mê¿czyŸni, 15 litrów krwi – kobiety), Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Malborku zobowi¹zuje siê do wydania nowych legitymacji (wa¿nych
z dowodem osobistym) dla Zas³u¿onych Honorowych
Dawców Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów krwi – mê¿czyŸni, 15 litrów krwi – kobiety), którzy korzystaj¹ z bezp³atnych przejazdów autobusami MZK w Malborku.
§2
Wydawanie nowych legitymacji odbywaæ siê bêdzie
w biurze Zarz¹du Rejonowego Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w Malborku przy ulicy S³owackiego 64.
Wa¿noœæ nowych legitymacji obejmowaæ bêdzie okres
jednego roku i przed³u¿ana bêdzie na kolejne lata.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Malborka
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

1502
UCHWA£A Nr VI/34/07
Rady Miasta Malborka
z dnia 8 lutego 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr V/23/2007 r. z dnia 25 stycznia
2007 r. w sprawie powo³ania jednostki bud¿etowej Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18, art. 9 ust. 1
i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Miasta Malborka uchwala co nastêpuje:
§1
W Statucie Malbork Welcome Center – Centrum Tury-

Poz. 1501, 1502 i 1503

styki w Malborku, który stanowi za³¹cznik do uchwa³y
nr V/23/2007 r. z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powo³ania jednostki bud¿etowej Malbork Welcome Center
– Centrum Turystyki w Malborku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 4 pkt. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Dyrektor jednostki Malbork Welcome Center zatrudniany jest przez Burmistrza Miasta Malborka. Wy³onienie
Dyrektora jednostki nastêpuje w drodze konkursu.”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Malborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2007 roku
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

1503
UCHWA£A Nr VI/30/2007
Rady Miasta Malborka
z dnia 8 lutego 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 394/XLIX/02 Rady Miasta Malborka z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie przyjêcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Malborka w latach 2003–2007”
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. 2001 r.
Nr 71, poz. 733) oraz art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miasta Malborka uchwala co nastêpuje:
§1
1. W § 2 s³owa „Zarz¹d Miasta” zastêpuje siê s³owami:
„Burmistrz Miasta Malborka”
2. W § 3 s³owa „Zarz¹d Miasta” zastêpuje siê s³owami:
„Burmistrz Miasta Malborka”
§2
W za³¹czniku nr 8 Uchwa³y Nr 394/XLIX/02 Rady Miasta
Malborka z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie przyjêcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Malborka w latach 2003–2007”,
w którym wykazane s¹ Ÿród³a finansowania remontów budynków mieszkalnych znajduj¹cych siê w administracji (zarz¹dzie) ZGKiM Malbork w latach 2003 –2007 wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ zmianê: w pozycji 2 – dotacje, w kolumnie
9 (2007 rok) zamiast liczby 1200 wpisuje siê liczbê 700.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
Arkadiusz Mroczkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 96

Poz. 1504

— 6558 —

1504
Kwidzyn, dnia 11.01.2007 r.
Sprawozdanie
Starosty Kwidzyñskiego z dzia³alnoœci
Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za rok 2006
W oparciu o treœci zapisów art. 38a ust. 5 Ustawy o
samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z póŸn. zmianami) oraz Uchwa³y Nr XXIX/217/2004
Rady Powiatu Kwidzyñskiego z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie delegowania radnych do sk³adu Komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku, powo³ana zosta³a Zarz¹dzeniem Nr 59/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. Komisja
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku na kolejn¹ kadencjê 2005
– 2007 w sk³adzie:
1. Leszek Czarnobaj – starosta – przewodnicz¹cy Komisji,
2. S³awomir S³upczyñski – radny delegowany przez Radê Powiatu w Kwidzynie,
3. Jerzy Œnieg – radny delegowany przez Radê Powiatu w Kwidzynie,
4. Jaros³aw £apacz – funkcjonariusz delegowany przez
Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie,
5. Krzysztof Ostrowski – funkcjonariusz delegowany
przez Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie,
6. El¿bieta Delêgowska – przedstawicielka grona pedagogicznego z ZSP Nr 2 w Kwidzynie
7. Jadwiga Panasiuk – przedstawiciel samorz¹du – pracownik Urzêdu Miasta i Gminy Prabuty,
8. Zbigniew Szczepañski – przedstawiciel Stowarzyszenia „Bezpieczny Kwidzyn”,

9. Miros³aw Andryskowski – prokurator z Prokuratury
Rejonowej w Kwidzynie.
Zakres dzia³ania Komisji okreœla art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zmianami).
W roku 2006 Komisja odby³a dwa posiedzenia. Na posiedzeniach tych omawiano nastêpuj¹ce zagadnienia:
— zapoznano siê ze sprawozdaniami z pracy s³u¿b, inspekcji i stra¿y za rok 2005,
— opiniowano projekty uchwa³ rady powiatu dotycz¹ce przyjêcia sprawozdañ i informacji szefów s³u¿b, inspekcji i stra¿y za rok 2005,
— zapoznano siê ze sprawozdaniami z realizacji programów „Bezpieczny powiat” i „Bezpieczna dyskoteka”,
— zapoznano siê z dzia³aniami Policji na terenie powiatu zwi¹zanymi z bezpieczeñstwem dzieci i m³odzie¿y na drodze i w szkole,
— zapoznano siê z dzia³aniami Policji na rzecz przeciwdzia³ania narkomanii i alkoholizmowi wœród m³odzie¿y,
— monitoringiem wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y oraz ich bezpieczeñstwem nad akwenami wodnymi,
— zapoznano siê z kalendarzem imprez masowych na
terenie powiatu w roku 2006.
Od dnia 4 grudnia 2006 r. nast¹pi³a zmiana na stanowisku przewodnicz¹cego Komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku. Przewodnicz¹cym zosta³ Pan Jerzy Godzik, który
zosta³ wybrany Starost¹ Kwidzyñskim.
Starosta Powiatu
Jerzy Godzik
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