
 
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/340/01 
Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 27 listopada 2001 roku 
 
 

w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowani a przestrzennego 
gminy Police w cz ęści dotycz ącej miejscowo ści: Trzeszczyn, Tatynia, Wie ńkowo 
i Siedlice. 
 
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, 
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 
124 i Nr 100, poz. 1085), Uchwały Nr XXII/146/95 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 
grudnia 1995 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w części dotyczącej 
miejscowości: Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo i Siedlice oraz Uchwały Nr 
XXXIV/264/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2001 roku zmieniającej 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w części dotyczącej miejscowości: 
Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo i Siedlice, Rada Miejska w Policach uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
 
1. Uchwala się zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Police przyjętym Uchwałą Nr III/19/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w 
Policach z dnia 27 października 1988r. w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego 
z 1989r. Nr 1 poz. 5), podtrzymanym Uchwałą Nr IX/77/90 Rady Gminy i Miasta w 
Policach z dnia 28 grudnia 1990r. (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1991r. Nr 1 
poz. 4), zmienionego Uchwałą Nr XXIV/176/92 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 
lutego 1992r. (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1992r. Nr 4, poz. 55). 

2. Przedmiotem zmiany w planie będzie zmiana funkcji części terenów 
przeznaczonych pod uprawy polowe, łąki, pastwiska i tereny lasów na tereny 
zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej, usługowo-
produkcyjnej, przemysłowej, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi 
komunikacji i funkcji towarzyszących oraz na dolesienia. 

3. Niniejsze zmiany w planie miejscowym obejmują obszar o powierzchni                
ok. 3329 ha, położony w następujących obrębach geodezyjnych: 
1) obręb Wieńkowo z wyłączeniem działek o następujących nr ewidencyjnych: 

239, 35 w części (fragment wzdłuż dz. nr 39); 
2) obręb Tatynia z wyłączeniem działek o następujących nr ewidencyjnych: 567, 

568, 593, 576, 577, 601-603, 625-627, 645-647, 664-666; 
3) obręb Trzeszczyn z wyłączeniem działek o następujących nr ewidencyjnych: 

1/1 w części (fragment wzdłuż dz. nr 12/17), 3, 4/1, 6-9, 11, 12/9, 12/12, 12/15, 
12/17, 12/18, 20/2, 21/2, 23/2, 24/3, 37/2, 38/2, 40/2, 41/2, 42/1, 42/5 w części 
(fragment wzdłuż dz. nr 44, 45, 46, 24/3), 44-57, 58/1-58/3, 59-74, 75/1, 76/1, 
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77/1, 83/1, 84, 85/6, 85/7, 87, 146, 148/1, 151/4, 152/2, 157, 158, 160, 161/1, 
163/1, 164/1, 165/4, 167/1, 168/5, 169/5, 201/5, 204/1, 205/3-205/5, 206, 207/2, 
209/6, 212/1-212/3, 213/1-213/3, 214/1-214/3, 215/2, 215/3, 216/2, 216/3, 
216/8, 217/2, 217/3, 217/7, 219/2-219/4, 220/2, 220/3, 221/5, 221/10, 221/11, 
227/3, 228/3, 229/3, 229/10, 229/11, 230/3, 230/6, 230/7, 237/3, 237/5, 237/6, 
238/3-238/5, 2411/1, 241/2, 242-246, 247/1, 249-256, 257/3, 258/2, 259-261, 
290/1, 340, 343/2. 

4) obręb Siedlice w całości. 
4. Granice obszaru, o którym mowa w pkt 3, zaznaczono na rysunkach w skali           

1 : 5 000 stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmian w planie: 

1) Teren objęty zmianami w planie podzielony został na 4 obszary, obejmujące  
tereny poszczególnych miejscowości oraz tereny do nich przyległe, oznaczono 
je literami: Tr (Trzeszczyn), T (Tatynia), W (Wieńkowo), S (Siedlice). Tak 
wyodrębnione tereny podzielono z kolei, na mniejsze, tzw. „Tereny 
elementarne”.  

2) Ustalenia ogólne, dla całego terenu objętego zmianami w planie, dotyczące 
zasad parcelacji, kształtowania przestrzeni i zabudowy oraz warunków realizacji 
obiektów budowlanych, a także ustalenia dotyczące ekologii, zasad ochrony 
dóbr kultury, zasad obsługi w zakresie komunikacji i uzbrojenia terenu zostały 
zawarte w § 3 niniejszej uchwały. 

3) Poszczególnym „Terenom elementarnym” przypisano ustalenia szczegółowe, 
które usystematyzowano w tzw. „Kartach terenu”, ujętych w § 4 niniejszej 
uchwały. 

4) Tereny sieci drogowej posiadają ustalenia w odrębnych „Kartach terenów” 
ujętych w § 5 niniejszej uchwały. 

5) Każdy „Teren elementarny” oznaczono na rysunku zmian w skali 1 : 5 000 (zał. 
nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały) oraz w tekście zmian w planie (§ 4 i § 5 
niniejszej uchwały) identyfikatorem literowo-cyfrowo-literowym, tzw. „Symbolem 
terenu”. Litera lub litery oznaczają rejony poszczególnych miejscowości, o 
których mowa w pkt 1), liczba oznacza numer kolejnego „Terenu 
elementarnego” lub drogi, następujący po nim symbol literowy oznacza główną 
funkcję terenu lub klasę drogi. 

6) „Tereny elementarne” opracowane szczegółowo w skali 1 : 1 000 i 1 : 2 000 
mogą zawierać „Wydzielenia wewnętrzne” w celu uściślenia funkcji jaką pełnią 
w ramach „Terenu elementarnego”.  

2. Ustala się następujący układ formalny ustaleń szczegółowych dla „Terenów       
elementarnych”: 

1) Dla każdego „Terenu elementarnego” sporządzona została „Karta terenu” z 
oznaczeniem „Symbolu terenu”, posiadająca jednolity układ formalny, 
systematyzujący treść ustaleń w 9-ciu punktach.  
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Pełny układ „Karty terenu” obejmuje: 

„Symbol terenu” 

1. Powierzchnia w hektarach (ha). 

2. Granice terenu – przybliżony, słowny opis granic terenu elementarnego 
posługujący się nazwami ulic i innymi łatwymi do zidentyfikowania 
elementami topograficznymi. W punkcie 2.2. podano oznaczenie terenu w 
poprzednio obowiązującym planie. 

3. Ustalenia funkcjonalne. 

4. Ustalenia kompozycji i form zabudowy. 

5. Ustalenia zasad parcelacji. 

6. Ustalenia ekologiczne. 

7. Ustalenia dotyczące dóbr kultury. 

8. Ustalenia komunikacyjne. 

9. Ustalenia inżynieryjne.  

2) Każde sformułowanie tekstowe w „Karcie terenu” oznaczone jest symbolem 
dwucyfrowym. Pierwsza cyfra (cyfry od 3 do 9) oznacza odpowiedni punkt 
układu formalnego „Karty terenu”, druga cyfra oznacza numer kolejny zapisu w 
ramach punktu układu formalnego. 

3) Dla terenów lub ich fragmentów opracowanych szczegółowo w skali 1 : 1 000 i 
1 : 2 000 przy symbolu terenu umieszczona jest informacja o numerze 
załącznika i skali opracowania. 

4) Dodatkowe informacje literowe zawarte w szczegółowych opracowaniach 
graficznych znajdują odzwierciedlenie w kartach terenów w postaci zapisów: 
symbol terenu / oznaczenie literowe. 

5) Nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmian 
w planie. 

3. Ustala się następujące zasady konstrukcji rysunku zmian w planie: 

1) Rysunki w skali 1 : 5 000 są integralną częścią niniejszej uchwały i stanowią 
załączniki nr 1, 2, 3. 

2) Rysunki w skali 1 : 1 000 i 1 : 2 000 są integralną częścią niniejszej uchwały i 
stanowią załączniki o numerach od 4 do 22. Rysunki te oznaczono 
następująco: kolejny numer załącznika tj. od 4 do 22 / numer załącznika w skali 
1 : 5 000, w którym się zawierają tj. od 1 do 3. 

3) Tereny, które są opracowane w skalach 1 : 1 000 lub 1 : 2 000 oznaczone są 
poziomym szrafem na rysunkach w skali 1 : 5 000. Dla tych terenów, obok 
symbolu terenu widnieje numer załącznika, który zawiera opracowanie. 

4) Wszystkie symbole graficzne użyte w rysunku zmian w planie zostały 
objaśnione w legendzie. 

5) Obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
zmian: 

- linie rozgraniczające „Tereny elementarne”, 
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- nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, 

- linie „Wydzieleń wewnętrznych” w granicach terenów elementarnych. 

6) Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej są ilustracją 
możliwości ich rozmieszczenia w liniach rozgraniczenia. 

 

§ 3 

 

Ustalenia ogólne 
 
1. Ustalenia dotyczące zasad parcelacji, kształtowania przestrzeni i zabudowy oraz 

warunków realizacji obiektów budowlanych. 
1) Plan wyznacza liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub 

różnych zasadach zagospodarowania oraz liniami zabudowy – granice 
zabudowy działki. Nieprzekraczalna linia zabudowy określa maksymalny zasięg  
zabudowy działki. 

2) Ograniczenia wielkości wydzielanych działek oraz zakazy podziałów nie 
dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej. Oznaczone na 
rysunkach linią przerywaną projektowane granice działek ilustrują zasady 
parcelacji – są granicami proponowanymi. 

3)  Ogrodzenia oddzielające przestrzeń publiczną od prywatnej winny być ażurowe 
na podmurówce z cegły, kamienia lub betonu o wysokości całkowitej do 1,20 m. 
Ogrodzenia pomiędzy działkami dopuszcza się w różnych formach płotów, 
żywopłotów, murków i trejaży. Bramki nie mogą się otwierać na zewnątrz 
działki. Przęsła mogą być wypełnione sztachetami drewnianymi, metalowymi, 
szkłem zbrojonym lub innymi materiałami. Ogrodzenie nie może przekroczyć 
granic działki ani linii rozgraniczającej drogi. 

4) Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych wzdłuż linii kolejowej Szczecin-
Trzebież należy uwzględnić jej docelową kategorię i zachować warunki 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. 

5)  Z uwagi na niejednorodną budowę geologiczną całego obszaru należy wykonać 
szczegółowe badania podłoża gruntowego dla projektowanych budynków. 

6)   Wymagania dotyczące nowej zabudowy w zakresie: 
a) Materiałów; zakaz realizacji budynków w systemie wielkopłytowym. 
b) Dachów; zalecane dachy wysokie, kryte dachówką ceramiczną, cementową, 

bitumiczną, blachą dachówkopodobną powlekaną fabrycznie, zakaz 
stosowania eternitu, zakaz stosowania papy wyłączając budynki gospodarcze. 

c) Elewacji; okładziny ceramiczne (np. cegła klinkierowa) i kamienne, zalecane 
tynki szlachetne. 

d) Kolorystyki; zaleca się ograniczony udział czystej bieli w elewacjach w celu 
stworzenia harmonijnego krajobrazu. 

e) Detali architektonicznych; winny nawiązywać do cech architektury lokalnej. 
7)  Na terenach istniejącej zabudowy dopuszcza się remonty i modernizacje oraz 

lokalizowanie nieuciążliwych usług wbudowanych, nie powodujących zmian w 
planie. 

8) Na terenach projektowanej zabudowy usług rzemiosła, przemysłu i składów 
dopuszcza się możliwość budowy mieszkań funkcyjnych tylko wówczas kiedy 
jest równocześnie realizowana podstawowa funkcja danego terenu. 

9)  Zachowuje się istniejące budowle ochronne. 
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2. Ustalenia dotyczące ekologii. 

1) Utrzymanie granic strefy Zakładów Chemicznych „Police” S.A. ustanowionej 
decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr UAIISz3/16/78 z dnia 29.06.1978r. i 
sposobu zagospodarowania strefy, zgodnie z planem realizacyjnym strefy i 
jego aktualizacją A-29/79-02 (opracowania Biura Projektów Ochrony Atmosfery 
„Proat” w Szczecinie).  

Główne ustalenia obowiązujące w strefie ochronnej:                                 
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, likwidacja istniejącej funkcji 

mieszkaniowej, 
- obiekty likwidowanej funkcji – do rozbiórki lub przekształceń na obiekty 

pomocnicze zakładu, 
- kształtowanie zieleni ochronnej poprzez: 
� zachowanie, przebudowę i wzmocnienie istniejącej zieleni, zakaz 

wycinki, 
� pasmowy układ 3 rodzajów zieleni ochronnej: zwartej, ażurowej i 

przewiewnej, 
� wprowadzenie pasmowych układów zieleni wewnątrz zakładów, 

oraz dodatkowo: 
- zakaz upraw polowych, 
- dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjno – usługowych w części 

strefy ochronnej, oznaczonej jako strefa produkcyjno- usługowa, 
- ochrona korytarza ekologicznego Gunica. 

2) Na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody przy ulicy Grzybowej- 
(decyzja nr SR-III-S/6225/1/2000 z dnia 21.02.2000r.)  obowiązuje zakaz: 
- wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 
- rolniczego  wykorzystywania ścieków, 
- lokalizowania jakichkolwiek ujęć wód podziemnych, które mogą wpływać 

negatywnie na wielkość poboru wody z ujęcia, 
- lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów 

(komunalnych, przemysłowych, rolniczych), 
- lokalizowania mogilników na opakowania po środkach chemicznych, 
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji 

chemicznych oraz rurociągów do ich transportu. 
3) Na terenie strefy chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński” zakłada się:  
- utrzymanie harmonijnych elementów krajobrazu, 
- podporządkowanie celom ochronnym zagospodarowania przestrzeni 

(zachowanie struktury krajobrazu). 
4) W pasie korytarza ekologicznego rzeki Gunicy zakłada się: 

- ochronę przed zainwestowaniem kubaturowym, 
- budowę przepustów, 
- podjęcie działań sprzyjających podniesieniu czystości wód 

powierzchniowych do I klasy czystości, 
- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych i gruntu, 
- ograniczenie funkcji rolnej i racjonalne nawożenie. 

5) Likwidacja indywidualnych pieców węglowych i wykorzystanie do celów 
grzewczych i bytowych gazu, prądu, oleju opałowego oraz energii słonecznej. 

6) Ochrona wartościowego drzewostanu. Ustala się konieczność wprowadzenia i 
utrzymania zieleni przez użytkowników działek budowlanych i administratorów 



 

 

 

6

osiedli mieszkaniowych. Ewentualne wycinki muszą być uzgodnione z 
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. 

7) Obowiązuje selektywny sposób gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. Odpady nie nadające się do wykorzystania jako surowce wtórne 
wywożone będą do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w 
Leśnie Górnym. 

8) Usługi wytwarzające odpady nie nadające się do utylizacji w Zakładzie Odzysku 
i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym winny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

9) Na terenach ogrodów działkowych i pastwisk zlokalizowanych na obszarze 
strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody wprowadza się zakaz stosowania 
nawozów sztucznych i  środków ochrony roślin. 

10) Na terenach przekształcanych z rolnych na budowlane obowiązuje konieczność 
ochrony warstwy ziemi próchniczej, zdejmowania i zagospodarowania jej na 
cele rekultywacyjne lub inne. 

11) Ewentualne uciążliwości inwestycji, jak np. emisja nieprzyjemnych zapachów, 
dymu, spalin, oparów itp. zanieczyszczeń w trakcie normalnej działalności, 
przekraczających dopuszczalne normy, hałas o dużym natężeniu – szczególnie 
nocny związany z działalnością gastronomiczną i inne powinny się zamknąć w 
granicach  własnych działek. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dóbr kultury: 
 Ustala się:  
1) Strefę „K” ochrony krajobrazu dla terenów dwóch nieczynnych cmentarzy w 

Tatyni, jednego w Trzeszczynie oraz jednego w Siedlicach. 
 a) ochronie podlega: 

- zieleń komponowana w historycznie ukształtowanych granicach, 
- kompozycja (rozplanowanie i skład gatunkowy zieleni), 
- rozplanowanie dróg i ścieżek, 
- układ kwater cmentarnych, 
- mała architektura tj. ogrodzenia, bramy i inne, 
- zabytki sepulkralne (nagrobki, ogrodzenia grobów i inne elementy 

urządzenia cmentarzy). 
b) warunki ochrony: 

- zachowanie i rewaloryzacja w/w elementów zagospodarowania założeń 
zieleni, 

- wyłączenie spod zabudowy terenów parków i cmentarzy, 
- oznakowanie cmentarzy jako historycznego miejsca pochówku 

miejscowej ludności, 
- ewentualne przeniesienie zagrożonych zabytków sepulkralnych do 

lapidarium w Policach, 
- opiniowanie dokumentacji projektowej przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 
2) Strefę „E” – ochrony ekspozycji sylwety zabytkowego układu przestrzennego 

kościoła w Tatyni  
a) ochronie podlega: 

- teren stanowiący zabezpieczenie widoku na sylwetę układu 
przestrzennego, 

b) warunki ochrony: 
- wyłączenie terenu spod wszelkiej zabudowy zakłócającej wgląd na 

sylwetę miejscowości lub jej fragmentu, 
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- uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań 
inwestycyjnych związanych z zabudową w strefie „E”. 

3) Strefę „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego kościoła w 
Tatyni. Na terenie strefy obowiązuje: 
- trwałe zachowanie elementów historycznego układu przestrzennego, 
- konieczność uzyskiwania każdorazowo zezwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na wszelkie prace remontowo – budowlane, 
- prace winny być projektowane i realizowane przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia, 
- ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

4) Strefę „W.III.” – ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań 
archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa „W.III” 
obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. 

 Obowiązujące rygory w strefie „W.III”: 
- uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i 

innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska 
archeologicznego przez służbę konserwatorską, 

- w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie 
interwencyjnych badań archeologicznych na koszt Inwestora. Właściciele, 
użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby 
ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub 
innych związanych z robotami ziemnymi, z wyprzedzeniem minimum 2-
tygodniowym, 

- rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się 
od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków. Badania 
archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do 
października, 
Wykaz stanowisk archeologicznych w ramach strefy „W.III”: 

� Jasienica, stanowisko 3 (AZP: 27-05/6) 
� Jasienica, stanowisko 4 (AZP: 27-05/7) 
� Jasienica, stanowisko 5 (AZP: 27-05/8) 
� Jasienica, stanowisko 6 (AZP: 27-05/9) 
� Jasienica, stanowisko 8 (AZP: 27-05/6) 
� Tatynia, stanowisko 1 (AZP: 27-05/5) 
� Trzeszczyn, stanowisko 1 (AZP: 27-05/3) 

5) Obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej: 
w Tatyni – budynki mieszkalne na działkach 19, 28, 28/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95, 
97/2, 99/1, 99/2, 102, 103, 104, 105, 115. 
w Siedlicach – budynki mieszkalne na działkach 6,15/1,16, 29, 17/1, 804/1, 
804/3, 805/2 
a) ochronie podlega:  

- zasadnicza forma architektoniczna obiektu (gabaryty wysokościowe, 
forma dachu, kompozycja elewacji), 

b) warunki ochrony: 
- utrzymanie tradycyjnej kompozycji architektonicznej obiektu, 
- opiniowanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków działań 

mających wpływ na wygląd obiektu, 
- opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w przypadku jego 

rozbiórki. 
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4. Ustalenia dotyczące  zasad obsługi komunikacyjnej. 

1) Realizacja każdego nowego obiektu oraz rozbudowa i przebudowa obiektu   
istniejącego, a także zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost 
potrzeb parkingowych jest uwarunkowana - z zastrzeżeniem ustalenia 4.3. i 4.4. - 
umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej ilości miejsc postojowych 
potrzebnych dla jego obsługi. 

2) Jeżeli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniejących stałych 
miejsc postojowych, muszą one być - z zastrzeżeniem ustalenia 4.3. i 4.4. - 
odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenie nie dotyczy: 

- modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ciąg pieszy lub rowerowy, 
- realizacji urządzeń dla potrzeb komunikacji zbiorowej, 
- likwidacji garaży jednokondygnacyjnych boksowych z powodu budowy 

urządzeń infrastruktury technicznej, w tym ulic, 
- likwidacji garaży jednokondygnacyjnych boksowych z powodu realizacji 

zagospodarowania, dla którego zarezerwowano teren w planie.  
3) Dopuszcza się realizację miejsc postojowych, o których mowa w ust. 4.1. i 4.2. 

poza terenem inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym), w odległości nie 
większej niż 100 m od terenu inwestycji pod warunkiem traktowania jej jako 
jednej inwestycji z inwestycją główną. 

4) Jeżeli realizacja potrzeb parkingowych, o których mowa w ust. 4.1. i 4.2. jest 
niemożliwa ani na terenie inwestycji, ani w odległości do 100 m od tego terenu, 
dopuszcza się inny sposób rozwiązania przez inwestora problemu potrzeb 
parkingowych w drodze umowy z Zarządem Gminy. 

5) Zagospodarowanie tymczasowe wywołujące potrzeby parkingowe mniejsze niż 3 
miejsca postojowe i ustanowione na okres do 3 lat zwalnia się z wymogów 
określonych w ust. 4.1.  

6) W budownictwie jednorodzinnym realizuje się co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych na jedno mieszkanie. W przypadku działek 
mniejszych niż 200 m² dopuszcza się realizację jednego miejsca postojowego. 

7) Ustala się sieć ścieżek rowerowych, której schemat przedstawia rysunek planu. 
Przebieg ścieżek pokazany jest na rysunku planu jako przybliżony. Uściślenie 
przebiegu ścieżek może nastąpić w oparciu o projekty budowlane.  

8) Ustala się, na określonych w ustaleniach szczegółowych terenach, strefę ruchu 
uspokojonego, w której zaleca się stosowanie różnych form ograniczenia ruchu 
pojazdów kołowych oraz stworzenie dogodnych warunków dla ruchu pieszego i 
rowerowego.   

 
5. Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu: 

1) Zaopatrzenie w wodę. 
a) W Wieńkowie i Tatyni ustala się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej 

dla potrzeb przewidzianych w planie, w Trzeszczynie i Siedlicach ustala się 
budowę wodociągu dla potrzeb przewidzianych w planie, który stanowić 
będzie część przewidywanego docelowo zintegrowanego układu sieci 
wodociągowej Police – Tanowo – Trzebież. 

b) Projektowana sieć wodociągowa na terenach, które nie zostały pokazane na 
planszach w skali 1 : 1 000 i 1 : 2 000 prowadzona będzie w liniach 
rozgraniczających tereny sieci drogowej. 
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b) Przewiduje się awaryjne studnie głębinowe dla terenów przewidywanych 
inwestycji, zgodnie z zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 września 1995r. (Monitor Polski nr 59, poz. 663) 

 
2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych. 

a) W Wieńkowie ustala się budowę sieci kanalizacji sanitarnej z 
odprowadzeniem do systemu kanalizacji zbiorczej Polic oraz likwidację 
głównych źródeł zanieczyszczeń (zbiorniki bezodpływowe, doły kloaczne itp.) 

b) W Tatyni ustala się budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej z 
odprowadzeniem do układu kanalizacyjnego Polic, budowę przepompowni 
ścieków na terenie T 28 NO oraz likwidację głównych źródeł zanieczyszczeń 
(zbiorniki bezodpływowe, doły kloaczne itp.). Szczególnego uporządkowania 
wymaga teren przeznaczony pod ewentualne przyszłe ujęcie wody na terenie 
T 72  RP. 

c) W Trzeszczynie ustala się budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i 
tłocznej z odprowadzeniem do układu kanalizacyjnego Polic, budowę 
przepompowni ścieków na terenie Tr 71 NO oraz likwidację głównych źródeł 
zanieczyszczeń (zbiorniki bezodpływowe, doły kloaczne itp.).  

d) W Siedlicach ustala się budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej z 
odprowadzeniem do układu kanalizacyjnego Polic, budowę przepompowni 
ścieków na terenie S 12 NO oraz likwidację głównych źródeł zanieczyszczeń 
(zbiorniki bezodpływowe, doły kloaczne itp.).  

e) Projektowana sieć kanalizacyjna na terenach, które nie zostały pokazane na 
planszach w skali 1 : 1 000 i 1 : 2 000 prowadzona będzie w liniach 
rozgraniczających tereny sieci drogowej. 

3) Zaopatrzenie w gaz. 
a) W Wieńkowie, Tatyni, Trzeszczynie, Siedlicach ustala się budowę sieci 

gazowych średniego ciśnienia dla potrzeb określonych w planie. Sieci te 
stanowić będą część składową przewidywanej gazyfikacji na trasie Jasienica 
– Police – Siedlice – Tanowo. 

b) Projektowana sieć gazowa na terenach, które nie zostały pokazane na 
planszach w skali 1 : 1 000 i 1 : 2 000 prowadzona będzie w liniach 
rozgraniczających tereny sieci drogowej. 

c) Przez teren obrębów Wieńkowo, Tatynia i Trzeszczyn na kierunku 
Dębostrów-Police przebiega istniejący gazociąg φ 500 mm. Łączy się z nim 
istniejący gazociąg φ 300 mm biegnący przez teren obrębów Trzeszczyn i 
Siedlice w kierunku Przęsocina. Na terenie Siedlic gazociąg odgałęzia się 
poprzez istniejącą stację redukcyjną i przewodem φ 150 mm biegnie w 
kierunku Polic. W/w sieć gazociągów przesyłowych pozostaje bez zmian. 

4) Zaopatrzenie w energię cieplną. 
W Wieńkowie, Tatyni, Trzeszczynie, Siedlicach ustala się budowę wyłącznie 
indywidualnych źródeł ciepła na bazie gazu ziemnego, oleju opałowego lub 
elektryczności. 

5) Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i odwodnienie terenów 
objętych zmianą, z funkcji rolniczej na budowlaną, należy rozpatrywać 
kompleksowo z terenami sąsiadującymi. Istniejące, na terenie objętym 
zmianami, systemy melioracyjne i cieki wodne dostosowane są do utrzymania 
norm odwodnienia wymaganych do upraw polowych. 

6) Energia elektryczna. 
a) W obrębach Wieńkowo, Tatynia, Trzeszczyn i Siedlice zasilanie w energię 

elektryczną odbywa się z linii napowietrznych 15 kV i 0,4 kV. Istniejąca sieć 
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15 kV i 0,4 kV zasilająca istniejące obiekty pozostaje bez zmian. Wyjątek 
stanowią: 
- w obrębie Wieńkowo linia napowietrzna 15 kV, przechodząca przez 

tereny W 24 U, W 41 P oraz W 44 Z, zostanie zastąpiona linią kablową. 
- w obrębie Siedlice linia napowietrzna 15 kV, przechodząca przez teren   

S 11 MJ, będzie przeniesiona poza projektowany teren. 
b) Projektowane mniejsze inwestycje zasilane będą z istniejącej sieci 0,4 kV. W 

związku z tym sieć 0,4 kV będzie modernizowana. 
c) Dla większych inwestycji zachodzi potrzeba budowy stacji 

transformatorowych i linii zasilających kablowych 15 kV i 0,4 kV. Linie 
kablowe układane będą w chodnikach ulic. 

d) Dla wszystkich istniejących stacji transformatorowych, które nie zostały 
wydzielone w planie jako osobny „Teren elementarny”, lub „Wydzielenie 
wewnętrzne” ustala się służebność terenu o wymiarach 6 x 6 m z dojazdem 
od drogi publicznej w celu umożliwienia obsługi i modernizacji stacji. 

e) Projektowane linie energetyczne na terenach, które nie zostały pokazane na 
planszach w skali 1 : 1 000 i 1 : 2 000 prowadzone będą w liniach 
rozgraniczających tereny sieci drogowej. 

7) Telekomunikacja. 
a) zachowuje się istniejącą kablową sieć telekomunikacyjną,  
b) dla projektowanych inwestycji ustala się konieczność wykonania nowej sieci, 
c) likwiduje się prowizoryczne linie napowietrzne. 
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§ 4 
 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych. 
 

W i e ń k o w o  
1. 

Symbol terenu: W1 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,73 
2.  granice terenu 2.1.Granica opracowania, teren upraw polowych W2 RP. 

2.2.(RL, IN) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren lasu do zachowania.  
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w § 3 ust.2 pkt 3. 

 

2. 
Symbol terenu: W2 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  10,75 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren lasu W1RL, teren zabudowy zagrodowej W3 MR oraz 

drogi KD.02.G i KD.08.Z. 
2.2.(RP) 

3. ust. funkcjonalne 3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zachodnia część terenu położona w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 
Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w § 3 ust.2 pkt 3. 
6.2.Obowiązuje ochrona istniejącego drzewostanu. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Południowa część terenu położona w strefie „ W.III.” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w § 3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia komunikac. 8.1.Zakaz bezpośredniej obsługi terenu z drogi KD.02.G. 

 

3. 
Symbol terenu: W3 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,10 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych W2 RP i droga KD.08.Z. 

2.2. (MR) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren zabudowy zagrodowej do dalszego użytkowania i uzupełnienia. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1. Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona po linii ścian frontowych istniejących 
w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji (parter z poddaszem użytkowym) z wysokim 
dachem krytym dachówką, max wysokość 9,0 m od terenu do kalenicy. 
4.3.Układ kalenicy dostosowany do istniejącego w najbliższym sąsiedztwie 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zachodnia część terenu położona w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 
Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Północny fragment działki 119/2 położony w strefie „W.III.” Obowiązują warunki 
zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna działek od drogi KD.08.Z. 
8.2. Miejsca parkingowe w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa terenu w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n.  
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz.   



 

 

 

12

 

 

 

4. 
Symbol terenu: W4 MJ zał. nr 4 /1 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,12 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych W5 RP i droga KD.08.Z 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.2.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy jednorodzinnej. 
3.3.Dopuszcza się lokalizację drobnej usługi wbudowanej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona równolegle do linii rozgraniczenia 
drogi w odległości 8,0 m od niej. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji (parter z poddaszem użytkowym) max. 
wysokość 9,0 m od terenu do kalenicy. 
Dach wysoki, symetryczny dwu lub wielospadowy, kryty dachówką, o kącie nachylenia 
28° - 45°. 
4.4.Kalenica prostopadła do drogi. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
5.2. Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zachodnia część terenu położona w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 
Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
6.2. Powierzchnia zabudowy max 30 % powierzchni działki. 
6.3. Zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż drogi KD.08.Z. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna działki od drogi KD.08.Z. 
8.2. Miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz wynikające z programu usługi w 
granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

5. 
Symbol terenu: W5 RP zał. nr 4 /1      (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  12,50 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren usług rzemiosła W7 UR, teren lasów W6 RL, 

projektowana droga KD.02.G i droga KD.08.Z, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej W4 MJ 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zachodnia część terenu położona w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 
Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Zakaz bezpośredniej obsługi z drogi KD.02.G. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 
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6. 
Symbol terenu: W6 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,08 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych W5 RP, teren usług rzemiosła W7 UR, projektowana 

droga KD.02.G 
2.2. (RL) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren lasów do zachowania. 
4. ust. kompozycji i form zabudowy - 
5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zachodnia część terenu położona w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 

Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
7. ustalenia dotyczące dóbr kultury 7.1.Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 

Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 
8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 

7. 
Symbol terenu: W7 UR zał. nr 5 /1    (skala 1: 2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  11,39 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, droga KD.09.Z, teren usług kultury W8 UK, droga KD.02.G, teren 

lasów W6 RL, teren upraw polowych W5 RP. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług rzemiosła z dopuszczoną funkcją mieszkaniową związaną  z dozorem 
produkcji. 
3.2.Dopuszcza się handel detaliczny i hurtowy, urządzenia obsługi komunikacji, bazy, 
składy, obiekty związane z produkcją leśną i rolną. 
3.3.Zakaz lokalizowania wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej. 
3.4.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy usług rzemiosła. 
3.5. Przeznaczenie terenu W7.1.KD – droga dojazdowa wewnętrzna. 

4. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

4.1.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z wysokim dachem (do 9,0 m od terenu do 
kalenicy). 
4.2.Dopuszcza się zróżnicowanie wysokości poprzez stosowanie szczytów, wykuszy i w 
uzasadnionych przypadkach dominant architektonicznych . 
4.3.Zaleca się łączenie materiałów jak drewno, tynk, cegła, kamień. 
4.4.Odległość nowej zabudowy od lasu i terenów kolei min.20,0 m. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2.Minimalna powierzchnia działki 0,25 ha z wyłączeniem działek przeznaczonych pod 
infrastrukturę techniczną. 
5.3.Dla działki nr 72 dopuszcza się min. powierzchnię 0,22 ha. 
5.4.Dopuszcza się możliwość łączenia działek w większe.   

6. ustalenia 
ekologiczne 

6.1. Powierzchnia zabudowy – max 40% powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna, nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % pow. działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5. Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko gminne powinny podać 
sposób ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.7.Wzdłuż granicy z terenem upraw polowych W5 RP wprowadza się szpaler zwartej zieleni 
wysokiej stanowiący kontynuację pasa zieleni ochronnej. 

7. ustalenia dotycz. 
dóbr kultury 

7.1.Teren położony w strefie  „W.III.” – ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa terenu z drogi KD.09.Z i drogi dojazdowej wewnętrznej W7.1.KD. 
8.2.Szerokość drogi dojazdowej wewnętrznej W7.1.KD pokazanej na rysunku planu w skali 
1:2000 (zał. nr 5) min. 12,0 m; na odcinku wzdłuż terenów kolei – 15,0 m. 
8.3.Zakaz bezpośredniej obsługi z drogi KD.02.G. 
8.4.Lokalizacja miejsc postojowych wynikających z programu w granicach działki 
inwestycyjnej. 

9. ustalenia 
inżynieryjne 

9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanej w drodze 
W7.1.KD sieci wod.-kan., gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
W7 UR/EE poprzez projektowaną sieć kablową 15 kV i 0,4kV. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany wywóz. 
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8. 
Symbol terenu: W8 UK zał. nr  5 /1   (skala 1: 2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,93 
2.  granice terenu 2.1. Teren usług rzemiosła W7 UR, droga KD.09.Z, droga KD.02.G. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług kultury – świetlica wiejska z placem zabaw i sportu. 
3.2. Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy usług kultury. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Zabudowa parterowa z wysokim dachem i poddaszem użytkowym. 
4.2. Dach symetryczny dwu lub wielospadowy kryty dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Powierzchnia zabudowy do max 30 % pow. działki. 
6.2. Ewentualna uciążliwość działalności nie może przekraczać granic swojej działki. 
6.3. Konieczność wprowadzenia szpaleru drzew wzdłuż drogi KD.09.Z na terenie 
położonym w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police oraz zieleni dekoracyjnej 
na terenie działki. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd do działki z drogi KD.09.KZ. 
8.2.Zakaz bezpośredniej obsługi z drogi KD.02.G. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
W8 UK/EE poprzez projektowaną sieć kablowa 15 kV i 0,4 KV. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

9. 
Symbol terenu: W9 UR zał. nr  6 /1   (skala 1: 2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,15 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.09.Z, teren zieleni izolacyjnej W10 ZI. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług rzemiosła z dopuszczoną istniejącą funkcją mieszkalną, do dalszego 
użytkowania i uzupełnienia. 
3.2. Uzupełniająca nowa zabudowa bez funkcji mieszkalnej. 
3.3.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren usług rzemiosła. 
3.4. Docelowo zaleca się zamianę istniejącej funkcji mieszkalnej na usługową. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Wysokość jednej kondygnacji  z poddaszem użytkowym. 
4.2. Dachy wysokie  kryte dachówką, dwuspadowe, symetryczne o kalenicy równoległej 
do ulicy. 
4.3.Max. wysokość zabudowy do 9,0 m od terenu do kalenicy. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 0,09 ha.  
5.3. Dopuszcza się możliwość łączenia działek w większe. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Północno-wschodni fragment terenu położony w strefie ochronnej Zakładów 
Chemicznych Police. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
6.2. Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna z drogi KD.09.Z. 
8.2.Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców i wynikających z programu usług 
w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej linią kablową. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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10. 
Symbol terenu: W10 ZI 1. powierzchnia terenu [ha]:  13,35 
2.  granice terenu 2.1. Granice opracowania, teren łąk W11 RZ, droga KD.02.G, droga KD.09.Z, teren 

usług rzemiosła W9 UR. 
2.2. (ZI) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zieleni izolacyjnej do zachowania i uzupełnienia. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
6.2. Zachowanie i wzmocnienie istniejącej zieleni, zakaz wycinki. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 
 

11. 
Symbol terenu: W11 RZ  1. powierzchnia terenu [ha]:  36,69 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, droga KD.02.G, teren zieleni izolacyjnej W10 ZI, granica 

obrębu. 
2.2.(RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren łąk – do zachowania. 
3.2.Zalesione fragmenty terenu – do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
6.2. Zakaz  wypasania bydła i eksploatacji łąk. 
6.3.Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Południowa część terenu położona w strefie „W III’’ ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 
 

12. 
Symbol terenu: W12 RZ  1. powierzchnia terenu [ha]:  6,12 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, droga KD.02.G, teren upraw polowych W15 RP, tereny lasu 

W13 RL i W14 RL. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren łąk i pastwisk do dalszego użytkowania . 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Zakaz bezpośredniej obsługi z drogi KD.02.G. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 
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13. 
Symbol terenu: W13 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,01 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk i pastwisk W12 RZ, teren upraw polowych W15 RP 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasu do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

14. 
Symbol terenu: W14 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,41 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk i pastwisk W12 RZ, teren upraw polowych W15 RP. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasu do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

15. 
Symbol terenu: W15 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  11,47 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, tereny łąk i pastwisk W12 RZ i W16 RZ, drogi KD.08.Z, 

KD.02.G, tereny lasów W13 RL, W14 RL. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do dalszego użytkowania . 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Wschodnia część terenu położona w strefie „W.III” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Zakaz bezpośredniej obsługi z drogi KD.02.G. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 

16. 
Symbol terenu: W16 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,35 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, tereny upraw polowych W15 RP i W17 RP, droga KD.08.Z. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do dalszego użytkowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 
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17. 
Symbol terenu: W17 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,70 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren łąk i pastwisk  W16 RZ, droga KD.08.Z. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 
 

18. 
Symbol terenu: W18 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,31 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.08.Z, teren upraw polowych W19 RP. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Obowiązująca linia zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczenia drogi, 
wysokość 1,5 kondygnacji, max 9,0 m od terenu do kalenicy. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
5.2. Zakaz wtórnych podziałów.  

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa z drogi KD.08.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

       

     19.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Symbol terenu: W19 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,04 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.08.Z, teren zabudowy zagrodowej W18 MR, droga KD.02.G, teren lasów 

W23 RL. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do dalszego użytkowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Zachodnia część terenu położona w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 
 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Zakaz bezpośredniej obsługi z drogi KD.02.G. 
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20. 
Symbol terenu: W20 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,74 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.02.G, teren lasów W23 RL. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do dalszego użytkowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren położony w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Zakaz bezpośredniej obsługi z drogi KD.02.G. 

21. 
Symbol terenu: W21 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,91 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów W23 RL. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren upraw polowych do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

22. 
Symbol terenu: W22 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,76 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów W23 RL, teren usług rzemiosła W24 UR. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren upraw polowych do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

23. 
Symbol terenu: W23 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  24,05 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.08.Z i KD.02.G, tereny upraw polowych W19 RP, W20 RP, W21 RP, 

W22 RP, W26 RP, teren usług rzemiosła W24 UR, teren łąk i pastwisk W25 RZ. 
2.2. (RL) 

3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren lasów do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustal. komunikacyjne 8.1.Zakaz bezpośredniej obsługi z drogi KD.02.G. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 
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24. 
Symbol terenu: W24 UR zał. nr  5 /1, 7/1  (skala 1: 2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  29,00 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G, KD.17.L, tereny upraw polowych W22 RP, W26 RP, teren łąk 

W25 RZ, teren lasów W23 RL. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług rzemiosła. 
3.2. Dopuszcza się handel hurtowy, bazy, składy budowlane, transportowe i komunalne, 
urządzenia obsługi komunikacji i obiekty związane z produkcją leśną i rolną np. 
przetwórstwo. 
3.3.Zakaz lokalizowania wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej. 
3.4.Dopuszczona wbudowana funkcja mieszkaniowa związana z dozorem produkcji. 
3.5. Teren W24.1.KD przeznaczony na wewnętrzną drogę dojazdową. 
3.6.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na usług. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji. 
4.2. Dachy wysokie kryte dachówką lub blachą. Sporadycznie dopuszcza się dachy 

płaskie. 
4.3. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony lasu poprowadzona w odległości 20,0 m 

od granicy terenu. 
5. ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 0,6 ha.  
5.3. Dopuszcza się możliwość łączenia działek w większe. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Północny fragment terenu położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 
Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3 
6.2. Powierzchnia zabudowy – max 40% powierzchni działki. 
6.3.Powierzchnia ekopozytywna, nieutwardzona i niezabudowana min 30 % powierzchni 
działki. 
6.4.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.5.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.6. Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.7.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna terenu z drogi KD.17.L i wewnętrznej drogi dojazdowej 
W24.1.KD.  
8.2.Szerokość wewnętrznej drogi dojazdowej W24.1.KD – min 12,0 m. 
8.3.Zakaz bezpośredniej obsługi terenu z drogi KD.02.G. 
8.4.Lokalizacja miejsc parkingowych wynikających z programu – w granicach działki 
inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej, gazowej ś/c.  
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanych dwóch stacji transformatorowych 
15/04 kV W24UR/EE poprzez projektowaną sieć kablową 15 kV i 0,4 kV. Przewiduje 
się likwidację linii napowietrznej 15 kV przebiegającej przez teren. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

25. 
Symbol terenu: W25 RZ  1. powierzchnia terenu [ha]:  3,48 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów W23 RL, teren usług rzemiosła W24 UR, teren upraw polowych 

W26 RP. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
-  

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Północny fragment terenu położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 

Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1. Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 
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26. 
Symbol terenu: W26 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  43,87 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.08.Z, tereny lasów W23 RL, W28 RL, W29 RL, W31 RL , tereny łąk i 

pastwisk W25 RZ, W27 RZ, W30 RZ, W32 RZ, W33 RZ, W34 RZ, teren usług 
rzemiosła W24 UR, droga KD.17.L, tereny zabudowy zagrodowej W35 MR, 
W36 MR, granica opracowania. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Północny fragment terenu położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 

Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1. Fragment wschodni położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustal. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 

9.2.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 

27. 
Symbol terenu: W27 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,66 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych W26 RP, teren lasów W29 RL. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

28. 
Symbol terenu: W28 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,65 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren upraw polowych W26 RP. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren lasów  do zachowania. 

 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w § 3 ust.2 pkt 3. 

29. 
Symbol terenu: W29 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,78 
2.  granice terenu 2.1. Tereny łąk i pastwisk W27 RZ i W30 RZ, teren upraw polowych W26 RP, 

granica opracowania. 
2.2. (RL) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren lasów do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3 
7. ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
- 

8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 
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30. 
Symbol terenu: W30 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  11,21 
2.  granice terenu 2.1. Tereny lasów W29 RL i W31 RL, tereny upraw polowych W26 RP, granica 

opracowania. 
2.2. (RZ, RP) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”.  
 

7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

7.1.Wschodnia część terenu położona w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 

31. 
Symbol terenu: W31 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  4,76 
2.  granice terenu 2.1. Tereny łąk i pastwisk W30 RZ, W33 RZ, W32 RZ, tereny upraw polowych 

W26 RP, granica opracowania. 
2.2. (RL) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren lasów do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 

32. 
Symbol terenu: W32 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,32 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów W31 RL, teren upraw polowych W26 RP, granica opracowania. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

33. 
Symbol terenu: W33 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  4,98 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren lasów W31 RL. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
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34. 
Symbol terenu: W34 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,20 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych W26 RP, teren zabudowy zagrodowej W35 MR. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Wschodnia część terenu położona w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

35. 
Symbol terenu: W35 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,57 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.17.L, teren łąk i pastwisk W34 RZ, teren upraw polowych W26 RP. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Wysokośc zabudowy 1,5 kondygnacji, max 9,0 m od terenu do kalenicy. 
4.3.Dach wysoki kryty dachówką, symetryczny. 
4.4.Kalenica równoległa do drogi. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego, z wyłączeniem działki 
drogowej nr 260. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa z drogi KD.17.L. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działek. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilenie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

36. 
Symbol terenu: W36 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,17 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych W26 RP, droga KD.17.L. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Wysokośc zabudowy 1,5 kondygnacji, max 9,0 m od terenu do kalenicy. 
4.3.Dach wysoki kryty dachówką, symetryczny. 
4.4.Kalenica równoległa do drogi. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa z drogi KD.17.L. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działek. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanej sieci 
wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilenie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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37. 
Symbol terenu: W37 UR zał. nr  8 /1    (skala 1:2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,04 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.17.L, KD.02.G, KD.19.L, teren przemysłu i składów W41 P,S. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług rzemiosła. 
3.2. Zakaz lokalizowania wolnostojącej zabudowy mieszkalnej. 
3.3.Dopuszcza się handel hurtowy i detaliczny. 
3.4.Dopuszcza się wbudowaną funkcję mieszkalną dla dozoru produkcji. 
3.5.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na usługowy. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wysokość zabudowy 1,5 - 2,0 kondygnacji z wysokim dachem krytym dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 0,5 ha.  
5.3. Dopuszcza się możliwość łączenia działek w większe. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia zabudowy max 40 % powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna (niezabudowana i nieutwardzona) – min 30 % pow. 
działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna z dróg KD.17.L i KD.19.L. 
8.2.Zakaz bezpośredniej obsługi z drogi KD.02.G. 
8.3.Miejsca parkingowe wynikające z programu usług w granicach działek 
inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Linia energetyczna do zachowania. 
9.2.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.3.Zasilanie w energię elektryczną siecią kablową 0,4 kV z projektowanych stacji 
transformatorowych na terenie W24 UR lub W8 UK. 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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38. 
Symbol terenu: W38 UR zał. nr  8 /1  (skala 1: 2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  5,37 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.17.L, KD.19.L, KD.18.L,  teren przemysłu i składów W40 P,S, teren 

stacji transformatorowej W39 EE. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług rzemiosła. 
3.2.Dopuszcza się handel hurtowy i detaliczny. 
3.3.Zakaz lokalizowania wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej. 
3.4.Dopuszcza się wbudowaną funkcję mieszkalną dla dozoru produkcji. 
3.5.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na nierolny. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wysokość zabudowy 1,5 do 2,0 kondygnacji z wysokim dachem. 
4.2.Istniejąca zabudowa zagrodowa przekształcona na cele usług rzemieślniczych. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 0,5 ha.  

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia zabudowy – max 40 % powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % powierzchni 
działki. 
6.3. Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4. Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna z drogi KD.17.L, KD.18.L i KD.19.L 
8.2. Miejsca parkingowe wynikające z programu usług w granicach działek 
inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną siecią kablową 0,4 kV z projektowanych stacji 
transformatorowych na terenie W24 UR lub W40 P,S. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
9.4.Wzdłuż kanału melioracyjnego należy zachować pas gruntu o szerokości min. 4 m 
bez zabudowy w celu umożliwienia jego konserwacji. 

 

39. 
Symbol terenu: W39 EE 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,04 
2.  granice terenu 2.1. Teren usług rzemiosła W38 UR, droga KD.17.L. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren stacji transformatorowej do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejące urządzenia elektroenergetyczne do zachowania. 
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40. 
Symbol terenu: W40 P,S zał. nr 9, 10 /1  (skala 1:2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  22,49 
2.  granice terenu 2.1. Teren usług rzemiosła W38 UR, drogi KD.19.L i KD.18.L. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren przemysłu i składów – drobny przemysł, bazy i składy budowlane, 
transportowe i inne, rzemiosło produkcyjne- strefa produkcyjno – usługowa. 
3.2.Wyklucza się możliwość lokalizacji obiektów mieszkalnych poza wbudowanymi 
mieszkaniami dla dozoru produkcji . 
3.3.Teren W40.1.KD przeznaczony na drogę dojazdową wewnętrzną. 
3.4.Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na nierolny. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Wysokość zabudowy 1,5 – 2,0 kondygnacji. 
4.2.Dachy strome, sporadycznie dopuszcza się dachy płaskie. 
4.3.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość stosowania dominant, 
elementów wyższych od zakładanej w punkcie 4.1. wysokości. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 1,0 ha.  
5.3. Dopuszcza się możliwość łączenia działek w większe. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Powierzchnia zabudowy – max 40% powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna, nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % 
powierzchni działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5. Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.7.Ograniczenie upraw polowych ze stopniową likwidacją funkcji rolnej na rzecz 
produkcyjno-usługowej. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna z dróg KD.18.L, KD.19.L i  W40.1.KD. 
8.2.Szerokość drogi dojazdowej wewnętrznej W40.1.KD min.12,0 m. 
8.3.Lokalizacja miejsc parkingowych wynikających z programu – w granicach działki 
inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
W40 P,S/EE poprzez projektowaną sieć kablową 15 kV i 0,4 kV. 
9.3.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 
9.4. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
9.5.Wzdłuż kanału melioracyjnego należy zachować pas gruntu o szerokości min. 4 m 
bez zabudowy w celu umożliwienia jego konserwacji. 
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41. 
Symbol terenu: W41 P,S zał. nr 8,9 /1   (skala 1:2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  8,87 
2.  granice terenu 2.1. Teren usług rzemiosła W37 UR, drogi KD.02.G, KD.19.L, KD.20.D. 

2.2. (RP) 
3. Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren przemysłu i składów – drobny przemysł, bazy i składy budowlane, 
transportowe i inne, rzemiosło produkcyjne- strefa produkcyjno – usługowa. 
3.2.Wyklucza się możliwość lokalizacji obiektów mieszkalnych poza wbudowanymi 
mieszkaniami dla dozoru produkcji. 
3.3.Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na nierolny. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Wysokość zabudowy 1,5 – 2,0 kondygnacji. 
4.2.Dachy strome, sporadycznie, dopuszcza się dachy płaskie. 
4.3.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość stosowania dominant, 
elementów wyższych od zakładanej w punkcie 4.1. wysokości. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 1,5 ha.  
5.3. Dopuszcza się możliwość łączenia działek w większe. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Powierzchnia zabudowy – max 40% powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna, nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % 
powierzchni działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5. Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.7.Ograniczenie upraw polowych ze stopniową likwidacją funkcji rolnej na rzecz 
produkcyjno-usługowej. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna z drogi projektowanej KD.19.L i KD.18.L. 
8.2.Zakaz bezpośredniej obsługi z jezdni głównych drogi KD.02.G. 
8.3. Miejsca parkingowe wynikające z programu usług w granicach działek 
inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
W41 P,S/EE poprzez projektowaną sieć kablową 15 kV i 0,4 kV. Przewiduje się 
likwidację istniejącej linii napowietrznej przebiegającej przez teren. 
9.3.Istniejące linie elektroenergetyczne do zachowania.  
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

42. 
Symbol terenu: W42 ZI 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,62 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G, KD.20.D, KD.19.L. 

2.2. (ZI) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zieleni izolacyjnej. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Zakaz bezpośredniej obsługi z drogi KD.02.G. 
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43. 
Symbol terenu: W43 ZI 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,91 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G, KD.20.D, KD.19.L. 

2.2. (ZI) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zieleni izolacyjnej. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 

warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
7. ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
- 

8. ustalenia komunikacyjne 8.1.Zakaz bezpośredniej obsługi z jezdni głównych drogi KD.02.G. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejące linie elektroenergetyczne do zachowania.  

 

44. 
Symbol terenu: W44 ZI zał. nr 9,10 /1  (skala 1:2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,80 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.19.L, KD.20.D, teren przemysłu i składów W45 P,S. 

2.2. (ZI) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zieleni izolacyjnej. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

- 

8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejący rów melioracyjny do zachowania 

9.2.Istniejące linie elektroenergetyczne do zachowania.  
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45. 
Symbol terenu: W45 P,S zał. nr 9, 10 /1    (skala 1:2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  14,21 
2.  granice terenu 2.1. Teren zieleni izolacyjnej W44 ZI oraz drogi  KD.02.G, KD.19.L, KD.20.D, 

KD.18.L. 
2.2. (RZ, RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren przemysłu i składów – drobny przemysł, bazy i składy budowlane, 
transportowe i inne, rzemiosło produkcyjne- strefa produkcyjno – usługowa. 
3.2.Wyklucza się możliwość lokalizacji funkcji mieszkalnych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Wysokość zabudowy 1,5 – 2,0 kondygnacji. 
4.2.Dachy strome, sporadycznie, dopuszcza się dachy płaskie. 
4.3.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość stosowania dominant, 
elementów wyższych od zakładanej w punkcie 4.1. wysokości. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 1,5 ha.  
5.3. Dopuszcza się możliwość łączenia działek w większe. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ustala się min. 30% udział powierzchni ekopozytywnej tj. niezabudowanej i 
nieutwardzonej w ogólnej powierzchni działki. 
6.2.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych , części 
samochodowych i starych samochodów, opakowań szklanych i plastikowych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące uciążliwości i degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna z dróg KD.18.L i KD.19.D oraz istniejącej jezdni ulicy 
Sikorskiego (jezdni wspomagającej drogi KD.02.G) 
8.2.Zakaz bezpośredniej obsługi z jezdni głównych drogi KD.02.G. 
8.3. Miejsca parkingowe wynikające z programu usług w granicach działek 
inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
W45 P,S/EE poprzez projektowaną sieć kablową 15 kV i 0,4 kV. Przewiduje się 
likwidację istniejącej linii napowietrznej 15 kV. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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46. 
Symbol terenu: W46 P,S zał. nr 10 /1   (skala 1:2000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  6,40 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G, KD.18.L, teren upraw polowych W47 RP, granica obrębu. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren przemysłu i składów – drobny przemysł, bazy i składy budowlane, 
transportowe i inne, rzemiosło produkcyjne- strefa produkcyjno – usługowa. 
3.2.Wyklucza się możliwość lokalizacji obiektów mieszkalnych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Wysokość zabudowy 1,5 – 2,5 kondygnacji. 
4.2.Dachy strome, sporadycznie, dopuszcza się dachy płaskie. 
4.3.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość stosowania dominant, 
elementów wyższych od zakładanej w punkcie 4.1. wysokości. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 3,0 ha z wyjątkiem działki przeznaczonej pod 
infrastrukturę techniczną.  

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni ekopozytywnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej min. 30% 
w ogólnej powierzchni działki. 
6.2. Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych , części 
samochodowych i starych samochodów, opakowań szklanych i plastikowych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące uciążliwości i degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna z drogi projektowanej KD.18.L. 
8.2.Każda inwestycja i zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost potrzeb 
parkingowych jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej 
ilości miejsc postojowych potrzebnych do jej obsługi. 
8.3.Lokalizacja urządzeń obsługi komunikacyjnej zalecana na obrzeżu struktury w 
pobliżu obwodnicy. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
W46 P,S/EE poprzez projektowaną sieć kablową 15 kV i 0,4 kV.  
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

47. 
Symbol terenu: W47 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  30,85 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.18.L, teren przemysłu i składów W46 P,S, granice obrębu, teren pastwisk 

W48 RZ, W54 RZ, teren zalesień W52 RL, tereny zabudowy zagrodowej W49 MR, 
W50 MR, droga KD.17.L. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ust. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 
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48. 
Symbol terenu: W48 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,51 
2.  granice terenu 2.1. Granica obrębu, teren zalesień W52 RL, teren upraw polowych W47 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

 

49. 
Symbol terenu: W49 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,24 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.17.L, teren upraw polowych W47 RP. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po licu ściany frontowej budynku 
mieszkalnego. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z dachem wysokim krytym dachówką. 
4.3.Kalenica równoległa do drogi. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów działki. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa z drogi KD.17.L. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działek. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

50. 
Symbol terenu: W50 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,45 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.17.L, teren upraw polowych W47 RP. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po licu ściany frontowej budynku 
mieszkalnego. 
4.2.Wysokość nowej zabudowy 1,5 kondygnacji z dachem wysokim krytym dachówką. 
4.3.Kalenica równoległa do drogi. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu.  
5.2.Zakaz wtórnych podziałów działki. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa z drogi KD.17.L. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działek. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz 
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51. 
Symbol terenu: W51 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,44 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.17.L, teren pastwisk W54 RZ. 

2.2. (RP) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po licu ściany frontowej budynku 
mieszkalnego. 
4.2.Wysokość nowej zabudowy 1,5 kondygnacji z dachem wysokim krytym dachówką. 
4.3.Kalenica równoległa do drogi. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
5.2. Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Obsługa z drogi KD.17.L. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działek. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

52. 
Symbol terenu: W52 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  99,27 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren nieużytków W53 IN, teren upraw polowych W47 RP, 

granica obrębu, teren łąk i pastwisk W54 RZ. 
2.2. (RZ, IN, RL) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren lasów do zachowania. 
3.2.Fragmenty łąk, pastwisk, użytków rolnych i nieużytków przeznaczone do zalesienia. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Poza wschodnim fragmentem teren położony w strefie chronionego krajobrazu 
„Puszcza Wkrzańska i Zalew Szczeciński”.  
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

53. 
Symbol terenu: W53 IN 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,93 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów i zalesień W52 RL. 

2.2. (IN) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren nieużytków do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

54. 
Symbol terenu: W54 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,61 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.17.L, teren upraw polowych W47 RP, teren zabudowy zagrodowej 

W51 MR, teren lasów W52RL. 
2.2. (RP, RL) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zachodni fragment terenu położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 

Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
7. ustalenia dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 
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T a t y n i a 
 

55. 
Symbol terenu: T1 RL zał. nr 11, 12 /2 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  1071,76 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, granica obrębu, tereny łąk i pastwisk T 2,3,4,5, 6, 7, 8, 39, 43, 

50, 93 RZ, teren upraw polowych T44 RP, tereny zabudowy  zagrodowej T38, 42, 45, 
47,95 MR, teren nieużytków T7 IN, drogi KD.22.D, KD.24.D. 
2.2. (RL, RZ, RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren lasów – Puszcza Wkrzańska – do zachowania. 
3.2.Fragmenty łąk i pastwisk przeznaczone do zalesień. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
6.2.Na terenach kompleksów leśnych zakłada się: 
- zachowanie trwałości istniejących zasobów leśnych oraz obiektów związanych z 

prowadzeniem gospodarki leśnej, 
- renowację i rozbudowę gatunkową lasów położonych w strefie uszkodzonej przez 

Zakłady Chemiczne „Police”. 
- ograniczenie penetracji turystycznej w strefie lasów o najniższej odporności, 
- podporządkowanie gospodarki leśnej funkcji ochronnej lasów pod względem 

wszystkich kategorii ochronności. 
- prowadzenie gospodarki leśnej wg postanowień planów urządzenia lasów 

Nadleśnictwa Trzebież, 
- zalesienia wg programu zalesień. 

  

56. 
Symbol terenu: T2 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,56  
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren lasów T1 RL. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

 

57. 
Symbol terenu: T3 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,6 
2.  granice terenu 2.1. Tereny lasów T1 RL, granica opracowania. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
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58. 
Symbol terenu: T4 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,90 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren lasów T1 RL. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

59. 
Symbol terenu: T5 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  7,87 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren lasów T1RL. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 p. 2.3. 

60. 
Symbol terenu: T6 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  12,98 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren lasów T1RL, granica obszaru. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

61. 
Symbol terenu: T7 IN 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,37 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów T1RL. 

2.2. (IN) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren nieużytków do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

62. 
Symbol terenu: T8 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]: 4,74 
2.  granice terenu 2.1. Granica obrębu, tereny lasów T1 RL i T9 RL, teren upraw polowych T12 RP. 

2.2. (RZ, RP) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren pastwisk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
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63. 
Symbol terenu: T9 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,94 
2.  granice terenu 2.1. Granica obrębu, teren upraw polowych T12 RP, tereny pastwisk T8 RZ, T10 RZ. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasów do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

64. 
Symbol terenu: T10 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,62 
2.  granice terenu 2.1. Granica obrębu, teren lasów T9 RL, teren upraw polowych T12 RP. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren  pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

65. 
Symbol terenu: T11 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,87 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T12 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

66. 
Symbol terenu: T12 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  66,58 
2.  granice terenu 2.1. Granica obrębu, tereny pastwisk T8 RZ, T10 RZ, T11 RZ, T13 RZ, T15 RZ, T31 

RZ, tereny lasów T1 RL, T9 RL, teren nieużytków T14 IN, drogi KD.07.Z i KD.22.D,  
tereny zabudowy zagrodowej T33 MR, T35 MR, tereny cmentarzy T30 ZCz, T32 ZCz, 
T34 ZCz, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej T36 MJ, teren zieleni 
izolacyjnej T16 ZI.. 
2.2.(RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Północny fragment terenu położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych 
Police. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Budynek na działce nr 19 w ewidencji konserwatorskiej do zachowania. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 
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67. 
Symbol terenu: T13 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,69 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T12 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

 

68. 
Symbol terenu: T14 IN 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,04 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T12 RP, teren pastwisk T15 RZ. 

2.2. (IN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren nieużytków do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

 

69. 
Symbol terenu: T15 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  9,60 
2.  granice terenu 2.1. Granica obrębu, teren nieużytków T14  IN, teren upraw polowych T12 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona istniejącego drzewostanu stanowiącego fragment pasma zieleni izolacyjnej. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 

 

70. 
Symbol terenu: T16 ZI 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,27 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T12 RP, droga KD.07.Z. 

2.2. (ZI) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zieleni izolacyjnej do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 
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71. 
Symbol terenu: T17 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,47 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G i KD.07.Z 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
6.2.Zakaz wypasania bydła i eksploatacji łąk. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Zakaz bezpośredniego dojazdu z drogi KD.02.G. 

 

72. 
Symbol terenu: T18 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  4,75 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.02.G, granica obrębu, rzeka Gunica, teren zieleni izolacyjnej T19 ZI. 

2.2. (RZ, RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
6.2.Zakaz wypasania bydła i eksploatacji łąk. 
6.3.Ochrona korytarza ekologicznego Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 
pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Zachodnia część terenu położona w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
gospodarki wodnej. 
9.2.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 

 

73. 
Symbol terenu: T19 ZI 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,99 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.02.G, teren łąk T18 RZ. 

2.2. (ZI) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zieleni izolacyjnej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 
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74. 
Symbol terenu: T20 W 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,79 
2.  granice terenu 2.1.Tereny łąk i pastwisk T18 RZ, T21 RZ, T26 RZ, T69 RZ, T71 RZ, T64 RZ, 

T62 RZ, T60 RZ, T59 RZ, T48 RZ, T52 RZ, T50 RZ, tereny upraw polowych 
T72 RP, T37 RP, T53 RP, tereny zabudowy zagrodowej T68 MR, T74 MR, T76 MR, 
T61 MR, T58 MR, T57 MR, T 55 MR, teren usług kultury T63 UK, drogi KD.07.Z, 
KD.23.D, KD.24.D. KD.02.G. 
2.2. (W) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Rzeka Gunica. 
3.2.Dopuszcza się lokalizację Małej Elektrowni Wodnej na terenie T60 RZ, działka 
nr 82. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona korytarza ekologicznego Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 

ust.2 pkt 4. 
7. ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
- 

8. ustalenia komunikacyjne 8.1.Zakaz bezpośredniego dojazdu z drogi KD.02.G. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg krzyżujący się z rzeką do zachowania. 

 

75. 
Symbol terenu: T21 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  7,47 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, rzeka Gunica, drogi KD.02.G, KD.21.L, teren zieleni 

izolacyjnej T22 ZI. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 

warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
6.2.Zakaz wypasania bydła i eksploatacji łąk. 
6.3.Ochrona korytarza ekologicznego Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

- 

8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla 

służb melioracyjnych i urządzeń wodnych. 
9.2.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 

 

76. 
Symbol terenu: T22 ZI 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,47 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk T21 RZ, droga KD.21.L. 

2.2. (ZI) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zieleni izolacyjnej do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 

warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
7. ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
- 

8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 
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77. 
Symbol terenu: T23 ZI 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,18 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G i KD.21.L, granica opracowania. 

2.2. (IZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zieleni izolacyjnej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

 

78. 
Symbol terenu: T24 ZI 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,56 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.02.G, teren łąk T26 RZ, teren urządzeń elektroenergetycznych T25 EE. 

2.2. (ZI) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zieleni izolacyjnej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 

 

79. 
Symbol terenu: T25 EE 1. powierzchnia terenu [ha]:  6,85 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, granica obrębu, teren łąk T26 RZ, teren zieleni izolacyjnej 

T24 ZI. 
2.2. (EE) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren urządzeń elektroenergetycznych do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna od drogi KD.07.Z poprzez drogi wewnętrzne; dopuszcza się 
1 wjazd od drogi KD.02.G. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne do zachowania. 
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80. 
Symbol terenu: T26 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  11,63 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.02.G, tereny zieleni izolacyjnej T24 ZI, T27 ZI, teren urządzeń elektro- 

energetycznych T25EE, rzeka Gunica, teren upraw polowych T72 RP, granica obrębu. 
2.2. (RZ) 

3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren łąk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
6.2.Zakaz wypasania bydła i eksploatacji łąk. 
6.3.Ochrona korytarza ekologicznego Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 
pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Zakaz bezpośredniego dojazdu z drogi KD.02.G. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna i istniejący gazociąg do zachowania. 

 

81. 
Symbol terenu: T27 ZI 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,55 
2.  granice terenu 2.1. Tereny łąk T26 RZ, T71 RZ, teren upraw polowych T72 RP. 

2.2. (ZI) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zieleni izolacyjnej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 

 

82. 
Symbol terenu: T28 NO 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,10 
2.  granice terenu 2.1. Teren zieleni izolacyjnej T29 ZI, drogi KD.02.G, KD.07.Z. 

2.2. (ZI) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren urządzeń do odprowadzania i usuwania ścieków -  przepompownia 
ścieków. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Teren położony w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowana przepompownia ścieków – wyjście rurociągu tłocznego w kierunku 
Jasienicy. Zasilanie w wodę z istniejącej sieci. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
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83. 
Symbol terenu: T29 ZI 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,28 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G, KD.07.Z, teren łąk T69 RZ, teren zabudowy zagrodowej T70 MR, 

teren przepompowni ścieków T28 NO. 
2.2. (ZI) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zieleni izolacyjnej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. Obowiązują 
warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Północna część terenu położona w strefie „W.III” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejący gazociąg do zachowania. 

 

84. 
Symbol terenu: T30 ZCz 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,41 
2.  granice terenu 2.1. Teren zabudowy zagrodowej T33 MR, teren upraw polowych T12 RP. 

2.2. (ZC) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren cmentarza zamkniętego. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Teren położony w strefie „K”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 1. 

 

85. 
Symbol terenu: T31 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,19 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T12 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

 

86. 
Symbol terenu: T32 ZCz  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,40 
2.  granice terenu 2.1. Teren zabudowy zagrodowej T33 MR, teren upraw polowych T12 RP. 

2.2. (ZC) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren cmentarza  zamkniętego. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu. 
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87. 
Symbol terenu: T33 MR zał. nr 15 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,55 
2.  granice terenu 2.1. Tereny cmentarzy T30 ZCz, T32 ZCz i T34 ZCz, droga KD.07.Z, teren upraw 

polowych T12 RP 
2.2. (MR) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 
3.2.Istniejące usługi do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Gabaryty i detale arch. nowych budynków nawiązujące do istniejących 
historycznych obiektów. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 
5.3. Dla działki 35/3 dopuszcza się podział prostopadły do drogi na dwie działki o 
powierzchni min. 0,25 ha. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Budynki mieszkalne na działkach 28, 28/1, 99/1, 99/2, 97/2, 102, 103, 104, 105 w 
ewidencji konserwatorskiej do zachowania.  
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 5. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działek. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Studnie głębinowe do zachowania. 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz 

88. 
Symbol terenu: T34 ZCz 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,37 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.07.Z, tereny zabudowy zagrodowej T33 MR i T35 MR, teren 

upraw polowych T12 RP. 
2.2. (ZC) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren cmentarza zamkniętego. 
4. ust. kompozycji i form zabud. - 
5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustal. dot. dóbr kultury 7.1.Teren położony w strefie „K” .  

Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 1. 

89. 
Symbol terenu: T35 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,76 
2.  granice terenu 2.1. Teren cmentarza  T34 ZC, drogi KD.07.Z i KD.22.D, teren upraw polowych 

T12 RP, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej T36 MJ. 
2.2. (MR) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 
3.2.Istniejące usługi do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia drogi KD.07.Z 
i 6,0 m od linii rozgraniczenia drogi KD.22.D. 
4.2.Gabaryty i detale arch. nowych budynków nawiązujące do istniejących 
historycznych obiektów. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnego podziału działek. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Budynki mieszkalne na działkach 95, 94/1, 93/1 w ewidencji konserwatorskiej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 5. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działek. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Studnia głębinowa do zachowania. 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 
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90. 
Symbol terenu: T36 MJ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,25 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T12 RP, teren zabudowy zagrodowej T35 MR 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona 8,0 m od drogi wewnętrznej 
równoległej do drogi KD.07.Z. 
4.2.Obowiązuje zabudowa parterowa z wysokim dachem krytym dachówką. Dach 
symetryczny dwu lub wielospadowy. 
4.3.Wysokość zabudowy max. 9,0 m od terenu do kalenicy. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie działki (pod jeden dom jednorodzinny) po granicach terenu 
elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.22.D poprzez drogę wewnętrzną w terenie T35 MR. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

91. 
Symbol terenu: T37 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,47 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.07.Z, KD.22.D,  teren upraw polowych T44 RP, rzeka Gunica. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego, z wyłączeniem działki 
drogowej nr 385. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustal. komunikacyjne 8.1.Dojazd od drogi KD.22.D. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Studnia głębinowa do zachowania. 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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92. 
Symbol terenu: T38 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,87 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T44 RP, droga KD.22.D. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości min.20 m od 
granicy lasu. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z wysokim dachem krytym dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.22.D. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 
(słupowa) poprzez projektowaną linię napowietrzną 15 kV i 0,4 kV (wspólnie dla 
terenu T40 MR i T42 MR). 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

93. 
Symbol terenu: T39 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  4,44 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów T1 RL, teren zabudowy zagrodowej T40 MR, teren upraw polowych 

T44 RP. 
2.2. (MR) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

94. 
Symbol terenu: T40 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,38 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk i pastwisk T39 RZ. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona 4,0 m od granicy działki. 
4.2.Wysokość dopuszczalna – 1,5 kondygnacji z wysokim dachem ceramicznym. 
 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.22.D. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
(słupowa) poprzez projektowaną linię napowietrzną 15 kV i 0,4 kV (wspólnie dla terenu 
T38 MR i T42 MR). 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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95. 
Symbol terenu: T41 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,38 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T44 RP. 

2.2. (MZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zachodnia część terenu położona w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 
Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

 

96. 
Symbol terenu: T42 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,34 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T44 RP, teren lasów T1 RL. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona 20,0 m od granicy lasu. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z wysokim dachem krytym dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.22.D. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
(słupowa) oraz projektowanej linii napowietrznej 15 kV i 0,4 kV (wspólnie dla terenu 
T38 MR i T40 MR). 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

97. 
Symbol terenu: T43 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  4,70 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów i zalesień T1 RL, teren upraw polowych T44 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustal. zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński’’. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
6.2.Rejon gatunków zagrożonych wg czerwonej listy zwierząt. 
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98. 
Symbol terenu: T44 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  29,12 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów T1 RL, tereny łąk i pastwisk T39 RZ, T41 RZ, T43 RZ, T46 RZ, rzeka 

Gunica, tereny zabudowy zagrodowej T37 MR, T38 MR, T42 MR, T57 MR, drogi 
KD.22.D, KD.24.D. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów na działkach 80/4 i 81.  

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zachodni fragment terenu położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 
Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
6.2.Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

99. 
Symbol terenu: T45 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,08 
2.  granice terenu 2.1. Tereny lasów T1 RL, droga KD.24.D. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Wysokość zabudowy – 1,5 kondygnacji z wysokim dachem ceramicznym. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.24.D. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

100. 
Symbol terenu: T46 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  6,74 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T44 RP, rzeka Gunica, teren zabudowy zagrodowej T57 

MR, droga KD.24.D. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zachodni fragment terenu położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 
Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
6.2. Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dot. dóbr 
kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 
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101. 
Symbol terenu: T47 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,31 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów T1 RL, teren upraw polowych T48 RP, teren łąk i pastwisk T50 RZ, 

droga KD.24.D. 
2.2. (MR) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zabudowy zagrodowej – do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z wysokim dachem krytym dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.24.D. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

102. 
Symbol terenu: T48 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,58 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk i pastwisk T50 RZ, teren zabudowy zagrodowej T47 MR, teren lasów 

T1 RL. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

103. 
Symbol terenu: T49 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,02 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren lasów T1 RL, teren łąk i pastwisk T50 RZ. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych. 
3.2. Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
6.2. Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 
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104. 
Symbol terenu: T50 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,18 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.24.D, rzeka Gunica, teren zabudowy zagrodowej T47 MR, teren lasów 

T1 RL, teren upraw polowych T48 RP i T49 RP. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
6.2. Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

 

105. 
Symbol terenu: T51 RZ  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,94 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.07.Z, KD.24.D, rzeka Gunica, teren upraw polowych T53 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ust. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 

melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

 

106. 
Symbol terenu: T52 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,38 
2.  granice terenu 2.1. Rzeka Gunica, teren upraw polowych T53 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 
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107. 
Symbol terenu: T53 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,01 
2.  granice terenu 2.1. Tereny łąk i pastwisk T51 RZ i T52 RZ, droga KD.07.Z, teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej T54 MJ. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia  
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

 

108. 
Symbol terenu: T54 MJ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,25 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T53 RP, droga KD.07.Z, teren zabudowy zagrodowej 

T55 MR. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Obowiązujaca linia zabudowy poprowadzona po linii zabudowy sąsiedniego, 
istniejącego budynku mieszkalnego. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji max. 9,0 m od terenu do kalenicy. 
4.3.Dach wysoki kryty dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie działki (pod jeden dom jednorodzinny) po granicach terenu 
elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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109. 
Symbol terenu: T55 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,42 
2.  granice terenu 2.1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej T54 MJ, rzeka Gunica, droga 

KD.07.Z, teren łąk T56 RZ. 
2.2. (MR, RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii istniejącego budynku 
mieszkalnego. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji. 
4.3.Dach wysoki ceramiczny. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
9.4.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

 

110. 
Symbol terenu: T56 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,49 
2.  granice terenu 2.1. Tereny zabudowy zagrodowej T55 MR i T58 MR, rzeka Gunica, droga KD.07.Z. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk do zachowania. 

3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2. Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w 
§3 ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla 
służb melioracyjnych i urządzeń wodnych. 
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111. 
Symbol terenu: T57 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,12 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk i pastwisk T46 RZ, teren upraw polowych T44 RP, rzeka Gunica. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona 6,0 m od granicy działki drogowej 
nr 385. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z wysokim dachem krytym dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi polnej istniejącej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
9.4.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

112. 
Symbol terenu: T58 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,09 
2.  granice terenu 2.1. Tereny łąk i pastwisk T56 RZ i T59 RZ, rzeka Gunica, droga KD.07.Z.,  

2.2. (RZ) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren  zabudowy zagrodowej do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Obowiązująca linia zabudowy w linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z wysokim dachem krytym dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
9.4.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla 
służb melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

113. 
Symbol terenu: T59 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,09 
2.  granice terenu 2.1.Rzeka Gunica, droga KD.07.Z, teren zabudowy zagrodowej T58 MR. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk  do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla 
służb melioracyjnych i urządzeń wodnych. 
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114. 
Symbol terenu: T60 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,44 
2.  granice terenu 2.1. Rzeka Gunica, droga KD.07.Z. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk do zachowania. 
3.2.Dopuszcza się możliwość lokalizacji małej elektrowni wodnej na potrzeby 
gospodarstwa rolno-ogrodniczego (w miejscu starego młyna), działka nr 82. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Dopuszcza się odbudowę starego młyna i zlokalizowania w nim mieszkania dla 
potrzeb dozoru elektrowni wodnej. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

 

115. 
Symbol terenu: T61 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,50 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.07.Z, rzeka Gunica. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w najbliższym sąsiedztwie, dachy 
wysokie, ceramiczne. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
9.4.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

116. 
Symbol terenu: T62 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,57 
2.  granice terenu 2.1. Rzeka Gunica, droga KD.07.Z, teren upraw polowych T72 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąki do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujęcie wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustal. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 

melioracyjnych i urządzeń wodnych. 
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117. 
Symbol terenu: T63 UK 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,23 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.07.Z, rzeka Gunica, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej T76 

MJ. 
2.2. (UK) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług kultury – kościół zabytkowy do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zakaz wprowadzania zmian. 

5. ust.  zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” . Obowiązują warunki 
zawarte w §3 ust.3 pkt 3. 

8. ustal. komunikacyjne 8.1.Dojazd od drogi KD.07.Z. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

118. 
Symbol terenu: T64 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,67 
2.  granice terenu 2.1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej T76 MJ, teren zabudowy 

zagrodowej T65 MR, drogi KD.07.Z, KD.23.D, rzeka Gunica. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Zachodni fragment terenu objęty strefą „E” ochrony ekspozycji układów i obiektów 
zabytkowych. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 2. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

119. 
Symbol terenu: T65 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,13 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk T64 RZ, drogi KD.07.Z, KD.23.D. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona po ścianie frontowej budynku 
mieszkalnego. 
4.2.Wysokość zabudowy – 1,5 kondygnacji, dach wysoki, kryty dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Budynek mieszkalny w ewidencji konserwatorskiej. Obowiązują warunki zawarte w 
§3 ust.3 pkt 5. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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120. 
Symbol terenu: T66 U 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,12 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk T67 RZ, drogi KD.07.Z, KD.23.D, teren zabudowy zagrodowej 

T68 MR. 
2.2. (U) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren usług  - obiekt straży pożarnej do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona po ścianie frontowej budynku 
zabytkowego w sąsiedztwie (działka 174/1). 
4.2.Wysokość dostosowana do istniejących budynków w sąsiedztwie. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustal. komunikacyjne 8.1.Dojazd od dróg KD.07.Z i KD.23.D. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Istniejąca stacja transformatorowa do zachowania. 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

121. 
Symbol terenu: T67 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,09 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.23.D, teren zabudowy usługowej T66 U, teren zabudowy zagrodowej 

T68 MR, rzeka Gunica. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk i pastwisk  - do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

- 

5. ust. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w 

§3 ust.2 pkt 4. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustal. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla 

służb melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

122. 
Symbol terenu: T68 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,81 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.07.Z; tereny łąk i pastwisk T67 RZ i T69 RZ, teren zabudowy 

usługowej T66 U. 
2.2. (MR, RZ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 
3.2.Istniejące usługi do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona 6,0 m od linii rozgraniczenia. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie, dach wysoki, 
ceramiczny. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Obiekty na działkach nr 108, 115 i 169 wpisane do ewidencji konserwatorskiej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 5. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna z drogi KD.07.Z i istniejącej ulicy wewnętrznej. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działek. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 



 

 

 

54

123. 
Symbol terenu: T69 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,27 
2.  granice terenu 2.1. Tereny zabudowy zagrodowej T68 MR, T70 MR, drogi KD.07.Z, KD.02.G, rzeka 

Gunica, teren zieleni izolacyjnej T29 ZI. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

- 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Fragment terenu położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. 

Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 
6.2.Zakaz wypasania bydła i eksploatacji łąk w obszarze strefy. 
6.3.Ochrona korytarza ekologicznego Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 
pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustal. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla 

służb melioracyjnych i urządzeń wodnych. 
9.2.Istniejący gazociąg do zachowania. 

124. 
Symbol terenu: T70 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,20 
2.  granice terenu 2.1. Teren zieleni izolacyjnej T29 ZI, teren łąk i pastwisk T69 RZ, droga KD.07.Z. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia funkcjonal. 3.1.Teren  zabudowy zagrodowej. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Wysokośc zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie, dach wysoki, kryty 
dachówką. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

125. 
Symbol terenu: T71 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,35 
2.  granice terenu 2.1. Rzeka Gunica, teren zieleni izolacyjnej T27 Z1, teren upraw polowych T72 RP, 

teren zabudowy zagrodowej T74 MR. 
2.2. (RZ) 

3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona korytarza ekologicznego Gunicy.  Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 
pkt 4. 
6.2.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujecie wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustal. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 

melioracyjnych i urządzeń wodnych. 
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126. 
Symbol terenu: T72 RP  1. powierzchnia terenu [ha]:  148,82 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, granica obrębu, teren zieleni izolacyjnej T27 ZI, tereny łąk 

T26 RZ, T62 RZ, T71 RZ, T73 RZ, T79 RZ, T82 RZ, T83 RZ, T86 RZ, T87 RZ, 
T90 RZ,  tereny zabudowy T74 MR, T75 MR, T80 MR, T81 MR, T92 MR, T84 MR, 
teren usług rzemiosła T85 UR, tereny lasów T78 RL, T88 RL, T89 RL, teren kolei 
T77 KK, drogi KD.07.Z, KD.23.D, rzeka Gunica. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. Rezerwa terenu pod ewentualne ujęcia 
wody. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujęcie wody – zakaz lokalizacji nowej 
zabudowy przemysłowo- rzemieślniczej, siedliskowej. 
6.2.Działka nr 271 przeznaczona pod ewentualne przyszłe ujęcie wody- konieczne 
badania hydrogeologiczne zasobów. 
6.3. W południowo-wschodniej części terenu mogą wystąpić gatunki zagrożone wg 
czerwonej listy zwierząt. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna i istniejący gazociąg do zachowania. 
9.2. Istniejące stacje transformatorowe do zachowania. 

 

127. 
Symbol terenu: T73 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,90 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T72 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujecie wody. 
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128. 
Symbol terenu: T74 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,41 
2.  granice terenu 2.1. Rzeka Gunica, teren upraw polowych T72 RP, teren łąk T71 RZ, droga KD.23.D. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

3.2.Istniejące usługi do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6,0 m od drogi 
dojazdowej. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie, dachy wysokie, 
ceramiczne. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2. Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Powierzchnia zabudowy – max 40% powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna, nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % 
powierzchni działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5. Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustal. komunikacyjne 8.1.Dojazd od drogi KD.23.D. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania.  
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz 
9.5.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla 
służb melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

129. 
Symbol terenu: T75 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,32 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.23.D, teren upraw polowych T72 RP. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

3.2. Istniejące usługi do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6,0 m od drogi 
dojazdowej. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie, dachy wysokie 
kryte dachówką. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2. Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Powierzchnia zabudowy – max 40% powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna, nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % 
powierzchni działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5. Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustal. dot. dóbr kultury - 
8. ustal. komunikacyjne 8.1.Dojazd od drogi KD.23.D. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz 
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130. 
Symbol terenu: T76 MJ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,12 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.07.Z, rzeka Gunica, teren łąk T64 RZ, teren usług kultury T63 UK. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Usytuowanie i gabaryty zabudowy według wytycznych konserwatorskich. 
 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1. Teren objęty strefą „E” ochrony ekspozycji układów i obiektów zabytkowych. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 2. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
9.4.Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m, wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

131. 
Symbol terenu: T77 KK  1. powierzchnia terenu [ha]:  9,79 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T72 RP, teren lasu  T78 RL, granica obrębu. 

2.2. (KK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren kolei do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ust. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejące urządzenia techniczne do zachowania. 

132. 
Symbol terenu: T78 RL zał. nr 14 /1  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,65 
2.  granice terenu 2.1. Teren kolei T77 KK, teren upraw polowych T72 RP, teren łąk T79 RZ. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasu – zmiana przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienie. 
3.2. Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujęcie wody. 

133. 
Symbol terenu: T79 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,26 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T72 RP, teren lasu T78 RL. 

2.2. (RZ) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren łąk do zachowania. 

3.2. Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego z wyjątkiem działek 
drogowych. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujecie wody. 
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134. 
Symbol terenu: T80 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,51 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T72 RP, droga KD.07.Z. 

2.2. (MR,RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6,0 m od dróg. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z wysokim dachem krytym dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2. Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujecie wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

135. 
Symbol terenu: T81 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,35 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T72 RP, droga KD.07.Z 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6,0 m od drogi . 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z wysokim dachem ceramicznym 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2. Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujecie wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

136. 
Symbol terenu: T82 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,20 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T72 RP, droga KD.07.Z. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujęcie wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 
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137. 
Symbol terenu: T83 RZ  1. powierzchnia terenu [ha]:  6,27 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T72 RP, droga KD.07.Z, teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej T84 MJ, teren usług rzemiosła T85 UR. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujecie wody. 
7. ustalenia dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 

138. 
Symbol terenu: T84 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,18 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T72 RP, droga KD.07.Z. 

2.2. (MR) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Dla nowej zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 
6,0 m od drogi dojazdowej. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z wysokim dachem krytym dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

139. 
Symbol terenu: T85 UR 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,00 
2.  granice terenu 2.1. Teren pastwisk T83 RZ, teren upraw polowych T72 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren usług rzemiosła do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji, dach wysoki kryty dachówką.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dach płaski. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Powierzchnia zabudowy – max 40% powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna, nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % 
powierzchni działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5. Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.7.Ochrona terenu pod ewentualne, przyszłe ujęcie wody. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustal. komunikacyjne 8.1.Dojazd istniejącymi drogami terenowymi. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 



 

 

 

60

 

140. 
Symbol terenu: T86 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,12 
2.  granice terenu 2.1. Teren zalesień T88 RL, teren upraw polowych T72 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujecie wody. 

141. 
Symbol terenu: T87 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,26 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T72 RP, granica obrębu. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren pastwisk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujęcie wody. 

142. 
Symbol terenu: T88 RL zał. nr 13 /2 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  6,63 
2.  granice terenu 2.1. Tereny łąk  T90 RZ, T86 RZ, teren upraw polowych T72 RP, granica obrębu. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasu  - zmiana przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienie. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujęcie wody. 

143. 
Symbol terenu: T89 RL zał. nr 13 /2 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,19 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk  T90 RZ, teren upraw polowych T72 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasu  - zmiana przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienie. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujęcie wody. 
 

144. 
Symbol terenu: T90 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  7,70 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, granica obrębu, tereny upraw polowych T72 RP, T91 RP, 

teren zabudowy zagrodowej T92 MR, tereny lasów T89 RL, T88 RL. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren łąk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujecie wody. 
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145. 
Symbol terenu: T91 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,44 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk T90 RZ, granica opracowania. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujecie wody. 

146. 
Symbol terenu: T92 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,22 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T72 RP, teren łąk T90 RZ. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6,0 m od drogi 
dojazdowej. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z wysokim dachem krytym dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne przyszłe ujecie wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.07.D drogami terenowymi. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

147. 
Symbol terenu: T93 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  15,68 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów T1 RL, T99 RL, teren nieużytków T94 IN. 

2.2. (RZ) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren łąk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

148. 
Symbol terenu: T94 IN 1. powierzchnia terenu [ha]:  5,31 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk T93 RZ, teren lasów T1 RL. 

2.2. (IN) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren nieużytków (Czarny Staw) do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
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149. 
Symbol terenu: T95 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,31 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.24.D, teren lasów (zalesień) T1 RL. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia drogi. 
4.2. Wysokość zabudowy – 1,5 kondygnacji z wysokim dachem ceramicznym. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Dojazd od drogi KD.24.D. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2. Zasilanie zabudowy w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

150. 
Symbol terenu: T96 MR zał. nr 13 /2  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,40 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych T97 RP, droga KD.07.Z, granica opracowania 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po ścianie frontowej budynku 
mieszkalnego. 
4.2.Budynek parterowy z wysokim dachem ceramicznym lub strzechą niepalną. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
6.2.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z drogi KD.07.Z. 
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach działki. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej oraz projektowanych  sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

151. 
Symbol terenu: T97 RP zał. nr 13 /2  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,00 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren zabudowy zagrodowej T96 MR, teren łąk i pastwisk 

T98 RZ. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych poza fragmentem o 
powierzchni 0,18 ha, przylegającym do terenu T96 MR i oznaczonym na rysunku 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
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152. 
Symbol terenu: T98 RZ zał. nr 13 /2  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,61 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, rzeka Gunica, droga KD.07.Z, teren upraw polowych T97 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
6.2.Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują warunki zawarte w §3 
ust.2 pkt 4. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Wzdłuż rzeki pas szerokości minimum 5,0 m wolny od ogrodzeń, dostępny dla służb 
melioracyjnych i urządzeń wodnych. 

153. 
Symbol terenu: T99 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,28 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk i pastwisk T93 RZ. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasu do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 

 
T r z e s z c z y n 

154. 
Symbol terenu: Tr1 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  8,28 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, granica obrębu, teren upraw polowych Tr2 RP, teren 

komunikacji kolejowej Tr3 KK. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ochrona terenu pod ewentualne, przyszłe ujęcie wody. 

155. 
Symbol terenu: Tr2 RP 1. powierzchnia terenu [ha]: 3,78  
2.  granice terenu 2.1. Granica obrębu, teren komunikacji kolejowej Tr3 KK, teren łąk Tr1 RZ. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

3.2.Zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Rejon gatunków zagrożonych wg czerwonej listy zwierząt. 
6.2. .Ochrona terenu pod ewentualne, przyszłe ujęcie wody. 
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156. 
Symbol terenu: Tr3 KK  1. powierzchnia terenu [ha]:  20,37 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, granica obrębu, tereny łąk i pastwisk Tr1 RZ, tereny upraw 

polowych Tr2 RP, Tr8 RP 
2.2. (2TK) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren komunikacji kolejowej do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejące urządzenia techniczne do zachowania. 

157. 
Symbol terenu: Tr4 KK  1. powierzchnia terenu [ha]:  26,44 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, granica obrębu. 

2.2. (2TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren komunikacji kolejowej – do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Północny fragment terenu położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych 
Police. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 1. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejące urządzenia techniczne do zachowania. 
9.2.Istniejący gazociąg do zachowania. 
9.3.Istniejace linie elektroenergetyczne do zachowania. 

158. 
Symbol terenu: Tr5 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,26 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.05.Z, teren usług rzemiosła Tr26 UR, teren lasu Tr25 RL, granica 

opracowania. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

159. 
Symbol terenu: Tr6 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  5,38 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, droga KD.15.D., teren usług rzemiosła Tr24 UR. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
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160. 
Symbol terenu: Tr7 IN 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,24 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk i pastwisk Tr10 RZ, teren przemysłu Tr13 P. 

2.2. (IN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren nieużytku do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

 

161. 
Symbol terenu: Tr8 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,18 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, tereny łąk Tr9 RZ, Tr10 RZ, tereny przemysłu Tr13 P, droga 

KD.16.D. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

 

162. 
Symbol terenu: Tr9 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  8,13 
2.  granice terenu 2.1. Tereny upraw polowych Tr8 RP, granica opracowania, teren przemysłu Tr13 P. 

2.2. (RZ) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren łąk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren ze stagnującymi przez dłuższe okresy wodami powierzchniowymi, gleby 
pochodzenia organicznego. 

 

163. 
Symbol terenu: Tr10 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,07 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych Tr8 RP, teren lasu Tr11 RL, tereny nieużytków Tr7 IN, 

Tr12 IN, Tr22 IN, Tr23 IN, droga KD.16.D, teren przemysłu Tr13 P. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren łąk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

 

164. 
Symbol terenu: Tr11 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,25 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk i pastwisk Tr10 RZ, tereny nieużytków Tr12 IN, Tr22 IN. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren lasu do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
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165. 
Symbol terenu: Tr12 IN 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,33 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk Tr10 RZ, teren lasu Tr11 RL. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren nieużytku do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

166. 
Symbol terenu: Tr13 P 1. powierzchnia terenu [ha]:  8,70 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, tereny łąk Tr9 RZ, Tr10 RZ, teren upraw polowych Tr8 RP, 

droga dojazdowa KD.16.D, teren lasu Tr14 RL, teren nieużytku Tr7 IN. 
2.2. (P) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren przemysłu do zachowania. 
3.2. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową dla dozoru produkcji. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 10,0 m od drogi. 
4.2. Wysokość zabudowy max do 2 kondygnacji. 
4.3. Dachy strome, sporadycznie dopuszcza się dachy płaskie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów poza działką nr 136/4, dla której min. powierzchnia 
wydzieleń wynosi 0,9 ha. 
5.3.Dopuszcza się możliwość łączenia działek. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni ekopozytywnej tj. nieutwardzonej i niezabudowanej min. 30% 
w ogólnej powierzchni działki. 
6.2.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.3.Konieczne technologie nie powodujące uciążliwości i degradacji środowiska. 
6.4.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.5.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi dojazdowej KD.16.D.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych wynikających z programu w granicach działki 
       inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2. Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 
15/0,4 kV poprzez projektowaną sieć kablową 0,4 kV.  
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

167. 
Symbol terenu: Tr14 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,33 
2.  granice terenu 2.1. Teren przemysłu Tr13 P, droga KD.16.D. 

2.2. (RL) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren lasu do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne - 
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168. 
Symbol terenu: Tr15 P 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,16 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.16.D, teren lasu Tr17 RL, teren przemysłu Tr16 P. 

2.2. (P) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren przemysłu do zachowania, z dopuszczeniem istniejącej funkcji 
mieszkaniowej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi poprowadzona po linii istniejącej 
zabudowy. 
4.2.Wysokość zabudowy max do 2 kondygnacji. 
4.3.Dachy strome, kryte dachówką. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów działek. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni ekopozytywnej tj. nieutwardzonej i niezabudowanej min. 30 % 
w ogólnej powierzchni działki. 
6.2.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.3.Konieczne technologie nie powodujące uciążliwości i degradacji środowiska. 
6.4.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.5.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi dojazdowej KD.16.D.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych wynikających z programu w granicach działki 
inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

169. 
Symbol terenu: Tr16 P 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,39 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.16.D, teren lasów Tr17 RL, teren przemysłu Tr15 P. 

2.2. (P) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren przemysłu do zachowania. 

3.2.Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową dla dozoru produkcji. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6,0 m od drogi oraz 
20,0 m od granicy lasu. 
4.2.Wysokość zabudowy max do 2 kondygnacji. 
4.3. Dachy strome, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dachy płaskie. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni ekopozytywnej tj. nieutwardzonej i niezabudowanej min. 30 % 

w ogólnej powierzchni działki. 
6.2.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.3.Konieczne technologie nie powodujące uciążliwości i degradacji środowiska. 
6.4.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicy własnej działki. 
6.5.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi dojazdowej KD.16.D.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych wynikających z programu w granicach działki 
inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 



 

 

 

68

 

 

170. 
Symbol terenu: Tr17 RL 
 

1. powierzchnia terenu [ha]:  8,99 

2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, drogi KD.01.Gp, KD.05.Z, KD.16.D, tereny przemysłu 
Tr18 P, Tr20 P, Tr15 P, Tr16 P, teren lasu Tr19 RL. 
2.2. (RL) 

3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren lasów do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustal. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania.  

9.2. Istniejąca stacja transformatorowa do zachowania. 

 

171. 
Symbol terenu: Tr18 P 
 

1. powierzchnia terenu [ha]:  6,25 

2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.15.D, KD.16.D, tereny lasów Tr17 RL, Tr19 RL. 
2.2. (P) 

3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren przemysłu do zachowania. 
3.2.Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową dla dozoru produkcji. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 10,0 m od drogi. 
4.2.Ustala się wysokość zabudowy max do 2 kondygnacji. 
4.3.Dachy strome, sporadycznie dopuszcza się dachy płaskie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnego podziału poza działka nr 107/3, dla której min. powierzchnia 
wydzieleń wynosi 0,9 ha. 
5.3.Dopuszcza się możliwość łączenia działek. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni ekopozytywnej tj. nieutwardzonej i niezabudowanej min. 30 % 
w ogólnej powierzchni działki. 
6.2.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.3.Konieczne technologie nie powodujące uciążliwości i degradacji środowiska. 
6.4.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.5.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od dróg dojazdowych KD.16.D i KD.15.D.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych wynikających z programu w granicach działki 
       inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2. Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
poprzez istniejącą i projektowaną sieć kablową 0,4 kV. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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172. 
Symbol terenu: Tr19 RL 
 

1. powierzchnia terenu [ha]:  0,47 

2.  granice terenu 2.1. Droga KD.15.D, tereny przemysłu Tr18 P, Tr20 P, teren lasów Tr17 RL. 
2.2. (RL) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren lasu do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz wycinki drzew stanowiących pas zieleni izolacyjnej 

 

 

173. 
Symbol terenu: Tr20 P 
 

1. powierzchnia terenu [ha]:  6,58 

2.  granice terenu 2.1. Tereny lasów Tr17 RL, Tr19 RL, Tr21 RL, drogi KD.05.Z, KD.15.D. 
2.2. (P) 

3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren  przemysłu do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona 10 m od dróg KD.15.D i KD.05.Z i 
20,0 m od granicy lasu. 
4.2.Ustala się wysokość zabudowy max do 2 kondygnacji. 
4.3.Dachy strome, sporadycznie dopuszcza się dachy płaskie. 
4.4.Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość stosowania dominant, 
elementów wyższych od zakładanej w punkcie 4.2. wysokości.  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 
5.3.Dopuszcza się możliwość łączenia działek. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni ekopozytywnej tj. nieutwardzonej i niezabudowanej min. 30 % 
w ogólnej powierzchni działki. 
6.2.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.3.Konieczne technologie nie powodujące uciążliwości i degradacji środowiska. 
6.4.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.5.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Obsługa komunikacyjna od dróg KD.15.D i KD.05.Z.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych wynikających z programu w granicach działki 
       inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
poprzez projektowaną sieć kablową 0,4 kV. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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174. 
Symbol terenu: Tr21 RL 
 

1. powierzchnia terenu [ha]:  0,04 

2.  granice terenu 2.1. Teren przemysłu Tr20 P. 
2.2. (RL) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren lasu do zachowania. 
4. ust. kompozycji i form zabudowy - 
5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

 

 

175. 
Symbol terenu: Tr22 IN 
 

1. powierzchnia terenu [ha]:  0,05 

2.  granice terenu 2.1. Teren łąk Tr10 RZ, teren lasu Tr11 RL. 
2.2. (IN) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren nieużytku do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
 

 

176. 
.Symbol terenu: Tr23 IN 
 

1. powierzchnia terenu [ha]:  0,05 

2.  granice terenu 2.1. Teren łąk Tr10 RZ. 
2.2. (RZ) 

3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren nieużytku do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ust. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
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177. 
Symbol terenu: Tr24 UR   zał. nr   16 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  5,23 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasu Tr25 RL, droga dojazdowa KD.15.D, teren upraw polowych Tr6 RP, 

granica opracowania. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług rzemiosła. Dopuszcza się hurtownie, składy, bazy z towarzyszącą 
funkcją mieszkaniową związaną z dozorem produkcji. 
3.2.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na nierolny. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy wg rys. planu. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 – 2,0 kondygnacji. 
4.2.Dachy strome, sporadycznie, dopuszcza się dachy płaskie. 
4.3.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość stosowania dominant, 
elementów wyższych od zakładanej w punkcie 4.2. wysokości. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 1,0 ha. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia zabudowy – max 40 % powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % powierzchni 
działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.7.Wprowadza się pas zieleni wzdłuż drogi KD.15.D jako fragment pasma zieleni na 
kierunku wschód-zachód. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi dojazdowej KD.15.D i Tr24.1.KD. 
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych wynikających z programu w granicach działki 
       inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
Tr24 UR/EE poprzez projektowaną sieć kablową 15 kV i 0,4 kV. 
9.3.Konieczność wykonania szczegółowych badań geologicznych. 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

178. 
Symbol terenu: Tr25 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  2,46 
2.  granice terenu 2.1. Tereny usług rzemiosła Tr24 UR, Tr26 UR, drogi KD.05.Z, KD.15.D, teren upraw 

polowych Tr5 RP, granica opracowania. 
2.2. (RL) 

3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren lasów do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
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179. 
Symbol terenu: Tr26 UR zał. nr  17 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,31 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.05.Z. teren lasu Tr25 RL, teren upraw polowych Tr5 RP. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług rzemiosła z dopuszczoną funkcją mieszkaniową związaną z dozorem 
produkcji. 
3.2.Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na nierolne. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Ustala się wysokość zabudowy 1,5 – 2,0 kondygnacji. 
4.3.Dachy strome. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia zabudowy – max 40 % powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % powierzchni 
działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.7.Wzdłuż drogi wprowadza się szpaler drzew. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi zbiorczej KD.05.Z (ul. Kuźnicka)  
8.2. Dla nowozagospodarowywanych terenów dopuszcza się jeden wlot do drogi 
KD.05.Z. 
8.3. Lokalizacja miejsc parkingowych wynikających z programu w granicach działki 
       inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej projektowanej dla terenu 
Tr27 UR poprzez projektowaną sieć kablową n.n. 
9.3.Konieczność wykonania szczegółowych badań geologicznych. 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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180. 
Symbol terenu: Tr27 UR zał. nr 17 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,22 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.05.Z, teren lasów Tr28 RL, teren usług łączności Tr30 UŁ. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług rzemiosła. 
3.2.Dopuszcza się handel hurtowy, bazy, składy budowlane, urządzenia obsługi 
komunikacyjnej, urządzenia związane z produkcją leśną i rolną. 
3.3.Dopuszcza się funkcje mieszkaniową związaną z dozorem produkcji. 
3.4.Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na nierolne. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii rozgraniczenia drogi i 20,0 m od 
granicy lasu. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 – 2,0 kondygnacji. 
4.3.Dachy strome. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 1,0 ha. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia zabudowy – max 40 % powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % powierzchni 
działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.7.Wzdłuż drogi wprowadza się szpaler drzew. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi zbiorczej KD.05.Z. 
8.2. Dla nowozagospodarowywanych terenów dopuszcza się jeden wlot do drogi 
KD.05.Z. 
8.3. Lokalizacja miejsc parkingowych wynikających z programu usługowego  
       w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
Tr27 UR/EE poprzez projektowaną sieć kablową 15 kV i 0,4 kV. 
9.3. Konieczne wykonanie szczegółowych badań geologicznych. 
9.4. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

181. 
Symbol terenu: Tr28 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  24,56 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.05.Z, KD.01.Gp, KD.11.L, KD.14.D, teren usług rzemiosła Tr27 UR i 

łączności Tr30 UŁ, teren upraw polowych Tr31 RP, Tr32 RP, Tr33 RP, tereny 
zabudowy zagrodowej Tr29 MR, Tr34 MR, Tr35 MR, teren cmentarza zamkniętego 
Tr36 ZCz. 
2.2. (RL, RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren lasów do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 
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182. 
Symbol terenu: Tr29 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,71 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.01.Gp, teren lasów Tr28 RL. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona 6,0 m od linii rozgraniczenia. 
4.2.Wysokość 1,5 kondygnacji, dach wysoki kryty dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów działek. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualna uciążliwość inwestycji powinna się zamknąć w granicach własnych 
działek. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi wspomagającej zlokalizowanej wzdłuż drogi  
       KD.01.Gp (na przedłużeniu drogi lokalnej KD.11.L) 
8.2. Zakaz bezpośredniej obsługi terenu z jezdni głównych drogi KD.01.Gp    
8.3. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

183. 
Symbol terenu: Tr30 UŁ  1. powierzchnia terenu [ha]:  9,91 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów Tr28 RL, teren usług rzemiosła Tr27 UR, droga KD.05.Z, tereny upraw 

polowych Tr31 RP i Tr33 RP 
2.2. (UŁ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług łączności do zachowania. 
3.2.Urządzenia techniczne do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0 m od granicy lasu. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Wzdłuż drogi szpaler drzew. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi zbiorczej KD.05.Z i KD.11.L. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej s/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n., istniejąca wbudowana stacja 
transformatorowa do zachowania. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

184. 
Symbol terenu: Tr31 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,47 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów Tr28 RL, teren usług łączności Tr30 UŁ, droga KD.05.Z. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
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185. 
Symbol terenu: Tr32 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,61 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.05.Z i KD.14.D, teren lasu Tr28 RL. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

 

186. 
Symbol terenu: Tr33 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,37 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów Tr28 RL, teren usług łączności Tr30 UŁ. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

 

187. 
Symbol terenu: Tr34 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,00 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.11.L,  teren lasu Tr28 RL. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej –istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
3.2. Istniejące usługi do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona po linii ścian frontowych istniejących 
budynków. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 
4.3.Dachy wysokie kryte dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu.  
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.2.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.3.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi lokalnej KD.11.L (ul. Kościuszki) 
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Istniejące studnie głębinowe i ewentualne budowle ochronne podziemne do 
zachowania. 
9.4. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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188. 
Symbol terenu: Tr35 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,82 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.11.L i KD.10.L, teren lasu Tr28 RL, teren cmentarza zamkniętego 

Tr36 ZCz, teren usług kultury Tr38 UK. 
2.2. (MR) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zabudowy zagrodowej – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona po linii ścian frontowych istniejących 
budynków. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 
4.3.Obowiązują dachy wysokie kryte dachówką. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.2.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.3.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi dojazdowej KD.11.L. (ul. Kościuszki) i KD.10.L 
(ul. Żymierskiego). 
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Istniejące studnie głębinowe i ewentualne budowle ochronne podziemne do 
zachowania. 
9.4. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

189. 
Symbol terenu: Tr36 ZCz zał. nr 18  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,19 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów Tr28 RL, teren zabudowy zagrodowej Tr35 MR, teren usług kultury 

Tr38 UK, teren urządzeń elektroenergetycznych Tr37 EE. 
2.2. (ZC) 

3. ustal.   funkcjonalne 3.1.Teren cmentarza zamkniętego do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ust. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Teren objęty strefą „K” .Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 1. 

 

190. 
Symbol terenu: Tr37 EE  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,01 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasu Tr28 RL, teren cmentarza zamkniętego Tr36 ZCz. 

2.2. (RL) 
3. ustal.  funkcjonalne 3.1.Teren urządzeń elektroenergetycznych - stacja transformatorowa do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna drogą leśną od drogi KD.14.D. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejące urządzenia elektroenergetyczne do zachowania.  
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191. 
Symbol terenu: Tr38 UK zał. nr 18 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,10 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.14.D, teren cmentarza Tr36  ZCz, teren zabudowy zagrodowej Tr35 MR 

2.2. (MR) 
3. ustal.  funkcjonalne 3.1.Teren usług kultury - obiekt sakralny. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1.Obiekt winien być dostosowany do skali i charakteru otaczającej zabudowy. 
4.2.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia ulicy. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ust. komunikacyjne 8.1.Obsługa komunikacyjna od dróg KD.10.L i KD.11.L. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 

192. 
Symbol terenu: Tr39 UK zał. nr 18 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,02 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.14.D, KD.10.L. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren obiektu kultu - krzyż w zieleni do zachowania. 

3.2.Istniejąca budowla ochronna do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

193. 
Symbol terenu: Tr40 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,90 
2.  granice terenu 2.1.Drogi KD.14.D, KD.10.L, teren zabudowy mieszkalno-usługowej Tr41 MJ,U, teren 

pastwiska Tr44 RZ. 
2.2. (MR) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zabudowy zagrodowej – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
3.2. Istniejący warsztat do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona po linii ścian frontowych istniejących 
budynków, dla wtórnych podziałów nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w 
odległości 6,0 m od północnej granicy działki. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 
4.3.Obowiązują dachy wysokie kryte dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Dopuszcza się wtórny podział działek nr 198/2, 199 i 200 na dwie części pod 
warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej z wjazdu już istniejącego.  
5.3.Minimalna powierzchnia działki 800 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.2.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.3.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.4.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji.     

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od dróg KD.10.L i KD.14.D.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Istniejące studnie głębinowe i ewentualne budowle ochronne podziemne do 
zachowania. 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 
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194. 
Symbol terenu: Tr41 MJ, U zał. nr 18 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,80 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.14.D, teren upraw polowych Tr42 RP, teren zabudowy zagrodowej 

Tr40 MR, teren pastwiska Tr44 RZ. 
2.2. (RP, RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
3.2.Dopuszcza się działalność nieuciążliwą handlową, gastronomiczną, rzemieślniczą. 
3.3. Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na nierolny. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wysokość zabudowy 1,5-2,5 kondygnacji z wysokimi dachami krytymi dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2.Minimalna wielkość działki 0,12 ha. 
5.3.Dopuszcza się możliwość łączenia działek w większe. 
5.4.Dla działki nr 196 ustala się wtórny podział wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia zabudowy – max 40% powierzchni działki. 
6.2.Udział powierzchni ekopozytywnej tj. nieutwardzonej i niezabudowanej min. 30 %  
w ogólnej powierzchni działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi KD.14.D.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie terenu w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci n.n. 
9.3. Konieczność wykonania szczegółowych badań geologicznych. 
9.4. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 

 

195. 
Symbol terenu: Tr42 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  7,40 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.05.Z, KD.14.D, KD.10.L, teren ogrodów działkowych Tr43 ZD, teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami Tr41 MJ,U, teren pastwisk 
Tr44 RZ. 
2.2. (RP) 

3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
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196. 
Symbol terenu: Tr43 ZD zał. nr 18 /3   (skala 1:1000 ) 1. powierzchnia terenu [ha]:  7,94 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.10.L, teren upraw polowych Tr42 RP, teren pastwiska Tr44 RZ. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren ogrodów działkowych z obiektem socjalno-administracyjnym i świetlicą. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Dla zabudowy socjalno-administracyjnej ustala się wysokość 1,5 kondygnacji z 
wysokim dachem, symetrycznym dwu- lub wielospadowym krytym dachówką. 
4.2.Dla altanek ustala się powierzchnię zabudowy 25,0 m2 , dach wysoki, symetryczny 
kryty dachówką, maksymalna wysokość 5,0 m, maksymalna wysokość ścianki 
kolankowej 0,5m. 
4.3.Wysokość ogrodzeń pomiędzy ogródkami do 1,0 m. Zalecane są żywopłoty. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu na działki według rysunku planu. Wydziela się działki o funkcji 
uzupełniającej tj. parkingu Tr43 ZD/KS, obiektu socjalno-administracyjnego Tr43 
ZD/UK,A, zieleni izolacyjnej Tr43 ZD/ZI oraz stacji transformatorowej Tr43 ZD/EE. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi KD.10.L.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla użytkowników w granicach terenu.  

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Istniejaca linia elektroenergetyczna napowietrzna 15 kV do zachowania. 
9.3.Istniejącą stację transformatorową słupową przewiduje się do przeniesienia na teren 
Tr43 ZD/EE . Zasilanie stacji z istniejącej linii napowietrznej 15 kV. 
9.4.Zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej Tr43 ZD/EE. 
9.5. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 

 

197. 
Symbol terenu: Tr44 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,53 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.10.L i KD.14.D, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami Tr 41 MJ,U, teren ogrodów działkowych Tr43 ZD, teren upraw polowych Tr42 
RP, teren zabudowy zagrodowej Tr40 MR. 
 2.2. (RZ) 

3. ust. funkcjonalne 3.1.Teren pastwisk do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

 

198. 
Symbol terenu: Tr45 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  1,47 
2.  granice terenu 2.1. Tereny łąk Tr51 RZ, tereny upraw polowych Tr46 RP, granica opracowania. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasu do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
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199. 
Symbol terenu: Tr46 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,17 
2.  granice terenu 2.1. Tereny łąk Tr51 RZ, teren lasu Tr45 RL, granica opracowania. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg i linia elektroenergetyczna do zachowania. 

200. 
Symbol terenu: Tr47 IN 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,78 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren łąk Tr51 RZ, teren upraw polowych Tr48 RP. 

2.2. (IN) 
3. ustal.  funkcjonalne 3.1.Teren nieużytków do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

201. 
Symbol terenu: Tr48 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,69 
2.  granice terenu 2.1. Teren nieużytków Tr47 IN, teren łąk Tr51 RZ, granica opracowania. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Wschodnia część terenu położona w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 

202. 
Symbol terenu: Tr49 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,35 
2.  granice terenu 2.1. Teren zabudowy zagrodowej Tr54 MR, teren łąk Tr51 RZ. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 
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203. 
Symbol terenu: Tr50 MR 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,75 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.10.L, tereny łąk Tr51 RZ, Tr53 RZ, tereny upraw polowych Tr54 RP, 

Tr49 RP. 
2.2. (MR) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zabudowy zagrodowej – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
3.2. Istniejące usługi do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona po linii ścian frontowych istniejących 
budynków. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 
4.3.Dachy wysokie kryte dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.2.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.3.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.4.Usługi wywarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi lokalnej KD.10.L.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Istniejące studnie głębinowe i ewentualne budowle ochronne podziemne do 
zachowania. 
9.4. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 

204. 
Symbol terenu: Tr51 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  20,03 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren lasu Tr45 RL, tereny upraw polowych Tr46 RP, Tr48 

RP, Tr49 RP, Tr54 RP, Tr59 RP, tereny zabudowy zagrodowej Tr50MR, Tr57 MR, teren 
usług rzemiosła Tr56 UR. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Północno – wschodni fragment terenu położony w strefie „W.III.” ograniczonej 
ochrony archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg i linia elektroenergetyczna do zachowania. 

205. 
Symbol terenu: Tr52 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,16 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych Tr54 RP. 

2.2. (RZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren łąki do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
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206. 
Symbol terenu: Tr53 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,35 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.10.L, tereny zabudowy zagrodowej Tr50 MR, Tr55 MR, teren upraw 

polowych Tr54 RP. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren łąki do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

 

207. 
Symbol terenu: Tr54 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,21 
2.  granice terenu 2.1. Teren zabudowy zagrodowej Tr50 MR, tereny łąk Tr51 RZ, Tr53 RZ, Tr52 RZ, 

teren usług rzemiosła Tr56 UR. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

 

208. 
Symbol terenu: Tr55 MR zał. nr 19 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,32 
2.  granice terenu 2.1. Teren łąk Tr53 RZ, drogi KD.10.L i  KD.11.L, teren usług rzemiosła Tr56 UR. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej – istniejąca zabudowa do zachowania.  

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy wg rysunku planu. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Obsługa komunikacyjna od dróg lokalnych KD.10.L i KD.11.L.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 
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209. 
Symbol terenu: Tr56 UR  zał. nr  19 /3      (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,78 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.11.L, tereny zabudowy zagrodowej Tr55 MR, Tr57 MR, teren upraw 

polowych Tr54 RP, teren łąk i pastwisk Tr51 RZ. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług rzemiosła. 
3.2.Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową. 
3.3.Zmiana sposobu użytkowania terenu z rolnego na nierolny. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Obowiazująca linia zabudowy wg rysunku planu. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej. 
4.3.Dachy wysokie kryte dachówką. 
4.4.Zaleca się łączenie materiałów konstrukcyjnych z wykończeniowymi jak drewno, 
tynk, cegła, kamień. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia zabudowy – max 40 % powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % pow. działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi lokalnej KD.11.L.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 

210. 
Symbol terenu: Tr57 MR zał. nr  19 /3      (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,15 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.11.L, teren usług rzemiosła Tr56 UR, tereny łąk Tr51 RZ, Tr58 RZ, teren 

usług polowych Tr59 RP. 
2.2. (MR) 

3. ustal.  funkcjonalne 3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 
3.2. Istniejące usługi do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia  poprowadzona po linii istniejącej zabudowy mieszkalnej wg 
rysunku planu. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 
4.3. Dachy wysokie kryte dachówką. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji winny się zamknąć w granicach własnych działek 
6.2.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.3.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi lokalnej KD.11.L.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 
9.4.Istniejące studnie głębinowe i ewent. budowle ochronne podziemne do zachowania 
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211. 
Symbol terenu: Tr58 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,14 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych Tr59 RP, teren zabudowy zagrodowej Tr57 MR, droga 

KD.11.L. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren łąk i pastwisk do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

212. 
Symbol terenu: Tr59 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,02 
2.  granice terenu 2.1. Tereny łąk Tr51 RZ, Tr58 RZ, teren lasu Tr61 RL, droga KD.11.L, teren urządzeń 

elektroenergetycznych Tr60 EE, granica opracowania. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Fragment północny terenu położony w strefie „W.III.” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna i gazociąg do zachowania. 

213. 
Symbol terenu: Tr60 EE 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,04 
2.  granice terenu 2.1. Teren upraw polowych Tr59 RP. 

2.2. (RP) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren urządzeń elektroenergetycznych do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustal. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejące urządzenia elektroenergetyczne do zachowania. 

214. 
Symbol terenu: Tr61 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  5,97 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.01.Gp, granica opracowania, teren upraw polowych Tr59 RP. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasów do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustal. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowania. 
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215. 
Symbol terenu: Tr62 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  5,05 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.01.Gp, KD.11.L, KD.10.L, teren usług rzemiosła Tr65 UR 

2.2. (RL) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren lasu do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
- 

8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna i gazociąg do zachowania. 

216. 
Symbol terenu: Tr63 NO 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,01 
2.  granice terenu 2.1.Teren lasu Tr62 RL, droga KD.11.L. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren przepompowni ścieków. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi lokalnej KD.11.L (ul.Kościuszki).  
 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowana przepompownia ścieków – wyjście rurociągu tłocznego w kierunku 
Polic. Zasilenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 

217. 
Symbol terenu: Tr64 UR zał. nr 19 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,71 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasu Tr62 RL, drogi KD.10.L, KD.11.L, teren zabudowy zagrodowej  Tr65 

MR. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług rzemiosła. 
3.2.Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na nierolny. 
3.3.Dopuszcza się towarzyszącą funkcję mieszkalną. 
3.4.Nieużytek (staw) do ewentualnego pozostawienia. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie, 
4.2. Dach wysoki kryty dachówką, symetryczny. 
4.2.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 10,0 m od linii 
rozgraniczającej drogi lokalnej KD.11.L i w odległości 6,0 m od drogi KD.10.L. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 0,08 ha. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od dróg lokalnych KD.10.L i KD.11.L.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
usługowego w granicach działek.  

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Konieczne są badania geotechniczne. 
9.2. Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.3.Zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej projektowanej dla  terenu    
Tr76 UR poprzez projektowaną sieć n.n. 
9.4.Konieczne badania geotechniczne. 
9.5.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 
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218. 
Symbol terenu: Tr65 MR zał. nr 19 /3 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,19 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.11.L, KD.10.L, teren usług rzemiosła Tr64 UR. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia dróg 
lokalnych. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji. 
4.4. Dach wysoki kryty dachówką, symetryczny. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od dróg lokalnych KD.10.L i KD.11.L.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z  istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 

 

219. 
Symbol terenu: Tr66 MR zał. nr 19 /3   (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,08 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.10.L, KD.11.L, plac usług oświaty  Tr67 UO. 

2.2. (MR) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia dróg 
lokalnych. 
4.2. Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji. 
4.3.Dach wysoki kryty dachówką, symetryczny. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnego podziału działki. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od dróg lokalnych KD.10.L i KD.11.L.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z  istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 
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220. 
Symbol terenu: Tr67 UO zał. nr 19 /3   (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,26 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.11.L, KD.10.L, teren usług rzemiosła Tr68 UR, teren lasu Tr73 RL, teren 

zabudowy zagrodowej Tr66 MR. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług oświaty - plac zabaw dla dzieci. 
3.2.Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na nierolny. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Obowiązująca linia zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustal. komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 

 

221. 
Symbol terenu: Tr68 UR zał. nr 19 /3   (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,54 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.11.L, teren zabudowy zagrodowej Tr69 MR, teren lasu Tr73 RL, teren 

usług oświaty Tr67 UO. 
2.2. (MR) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług rzemiosła. 
3.2.Dopuszcza się towarzyszącą funkcje mieszkalną. 
3.3.Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na nierolny. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Obowiązujaca linia zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczenia drogi. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 
4.3.Dachy wysokie kryte dachówką. 
4.4.Zaleca się łączenie materiałów konstrukcyjnych z wykończeniowymi jak drewno, 
tynk, cegła, kamień. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 0,25 ha. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia zabudowy – max 40 % powierzchni działki. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna nieutwardzona i niezabudowana min. 30 % powierzchni 
działki. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.7.Wzdłuż drogi wprowadza się szpaler drzew. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi lokalnej  KD.11.L.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
Tr76 UR/EE poprzez projektowaną sieć kablową15 kV i 0,4 kV. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 

 



 

 

 

88

 

 

222. 
Symbol terenu: Tr69 MR zał. nr 19 /3   (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,18 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.11.L, tereny usług rzemiosła Tr68 UR, Tr70 UR, teren lasu Tr73 RL. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona w odległości 10,0 m od linii 
rozgraniczenia drogi lokalnej. 
4.2. Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji, dach wysoki kryty dachówką, symetryczny. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zaleca się powiększenie działki o teren przylegający od strony lasu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi lokalnej KD.11.L (ul. Kościuszki).  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 

 

223. 
Symbol terenu: Tr70 UR zał. nr 19 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,60 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.11.L, tereny zabudowy zagrodowej  Tr69 MR, Tr71 MR, teren lasu Tr73 

RL. 
2.2. (RP) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług rzemiosła. 
3.2.Dopuszcza się towarzyszącą funkcję mieszkalną. 
3.3.Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na nierolny. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji, dach wysoki kryty dachówką, symetryczny. 
4.2. Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona w odległości 10,0 m od linii 
rozgraniczenia drogi lokalnej KD.11.L i nieprzekraczalna po linii rozgraniczenia drogi 
dojazdowej wewnętrznej Tr70.1.KD. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 0,30 ha. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.2.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.3.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.4.Usługi wywarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi lokalnej KD.11.L (ul. Kościuszki) i drogi 
dojazdowej Tr78.1.KD.  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej  projektowanej dla terenu     
Tr76 UR poprzez projektowaną sieć kablową n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 
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224. 
Symbol terenu: Tr71 MR zał. nr 19 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,41 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.11.L, teren usług sportu  Tr72 US, teren lasu Tr73 RL, teren usług 

rzemiosła Tr70 UR. 
2.2. (RZ) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zabudowy zagrodowej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji. 
4.2. Dach wysoki, kryty dachówką, symetryczny. 
4.3. Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona w odległości 10,0 m od linii 
rozgraniczenia drogi lokalnej i nieprzekraczalna po linii rozgraniczenia drogi dojazdowej 
wewnętrznej Tr70.1.KD. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi lokalnej KD.11.L (ul. Kościuszki).  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz wynikających z programu 
       usługowego w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej projektowanej dla terenu 
Tr76 UR poprzez projektowaną sieć kablową n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 

225. 
Symbol terenu: Tr72 US zał. nr 19 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,83 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasu Tr73 RL, teren zabudowy zagrodowej Tr71 MR, droga KD.11.L. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług sportu – boisko do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczenia drogi 
KD.11.L. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od drogi lokalnej KD.11.L (ul. Kościuszki).  
8.2. Lokalizacja miejsc parkingowych dla użytkowników w granicach terenu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
9.2. Zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej projektowanej dla terenu 
Tr76 UR poprzez projektowaną sieć kablową n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów i ich zorganizowany wywóz. 

226. 
Symbol terenu: Tr73 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  8,87 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.01.Gp, KD.11.L i KD.10.L, teren usług sportu Tr72 US, tereny usług 

rzemiosła Tr71 UR, Tr69 UR, tereny zabudowy zagrodowej Tr71 MR, Tr69 MR, teren 
usług oświaty Tr67 UO. 
2.2. (RL) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren lasów do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
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227. 
Symbol terenu: Tr74 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  196,21 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.01.Gp , KD.10.L, granica opracowania, granica obrębu. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasów do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 

228. 
Symbol terenu: Tr75 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  22,03 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.10.L, KD.12.D, granica obrębu. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasów do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

229. 
Symbol terenu: Tr76 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  60,07 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.01.Gp, KD.02.G, KD.12.D, KD.10.L, granica obrębu. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasów do zachowania. 
3.2.Istniejący szlak turystyki pieszej do zachowania. 
3.3. Istniejąca linia elektryczna i istniejący gazociąg do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejąca linia elektroenergetyczna i istniejący gazociąg do zachowania. 

230. 
Symbol terenu: Tr77 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  39,90 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G, KD.01.Gp, granica opracowania. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasów do zachowania. 
3.2.Istniejący szlak turystyki pieszej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 
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231. 
Symbol terenu: S1 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  261,19 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, granica obrębu, drogi KD.10.L, KD.06.Z. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasów do zachowania. 
3.2.Obiekt kultu - krzyż przy drodze KD.06.Z do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Wschodni fragment terenu położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia 
wody „Grzybowa”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

 

232. 
Symbol terenu: S2 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  74,07 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.10.L, KD.12.D, KD.06.Z, tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej S9 MJ, S16 MJ, teren usług S17 UT, UG, teren przemysłu S5 P, teren 
cmentarza zamkniętego S15 ZCz. 
2.2. (RL) 

3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren lasów do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”, 
oprócz fragmentu położonego wzdłuż granicy obrębu. Obowiązują warunki zawarte w 
§3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejący gazociąg do zachowania. 

 

233. 
Symbol terenu: S3 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  19,51 
2.  granice terenu 2.1. Granica obrębu, drogi KD.02.G, KD.06.Z, KD.12.D. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasów do zachowania. 
3.2.Istniejący szlak turystyki pieszej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”, 

oprócz fragmentu położonego wzdłuż granicy obrębu. Obowiązują warunki zawarte w 
§3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejąca linia elektroenergetyczna i istniejący gazociąg do zachowania. 
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234. 
Symbol terenu: S4 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  27,38 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, drogi KD.02.G, KD.03.G. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasów do zachowania. 
3.2.Istniejący szlak turystyki pieszej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 

 

235. 
Symbol terenu: S5 P 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,45 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.10.L, KD.06.Z, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej S9 MJ, 

teren komunikacji samochodowej S6 KS. 
2.2. (2MNj, RO/K,R) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren przemysłu – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczającej. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w najbliższym sąsiedztwie. 
4.3.Dachy wysokie, kryte dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
5.2.Zakaz wtórnych podziałów. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia ekopozytywna niezabudowana i nieutwardzona min. 30 % powierzchni 
działki. 
6.2.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych, palet 
transportowych. 
6.3.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.4.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnej 
działki. 
6.5.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.6. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Wjazd od drogi KD.06.Z ograniczony do jednego 
8.2.Obsługa z drogi KD.10.L – bez ograniczeń. 
8.3.Lokalizacja miejsc postojowych wynikających z programu – w granicach działki 
inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
wodociągowej i projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej s/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
poprzez istniejącą sieć n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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236. 
Symbol terenu: S6 KS 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,12 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.10.L, KD.06.Z, teren przemysłu S5 P. 

2.2. (2MNj, RO/K,R) 
3. ust. funkcjonalne 3.1.Teren komunikacji samochodowej do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1. Konieczna lokalizacja przeszklonej wiaty dla oczekujących na przystanku. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.06 i KD.10.L. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej i  projektowanej sieci 
wod.-kan. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
poprzez istniejącą sieć n.n.. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

237. 
Symbol terenu: S7 MJ 1. powierzchnia terenu [ha]:  6,06 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.06.Z, teren administracji leśnej S8 RLA, teren lasów S30 RL. 

2.2. (3MNj, RO/K,R) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do zachowania i uzupełnienia. 
3.2.Istniejące usługi rzemiosła do zachowania.. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Obowiązująca linia zabudowy od strony ulicy poprowadzona po linii istniejącej 
zabudowy, od strony lasu nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości min. 20,0 m od 
granicy lasu. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z dachem wysokim symetrycznym, krytym 
dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Dopuszcza się wtórny podział działek na dwie części pod warunkiem zapewnienia 
dojazdu z już istniejącego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia ekopozytywna niezabudowana i nieutwardzona min. 30 % powierzchni 
działki. 
6.2.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.3.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.4.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.5.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.6. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej – budynki mieszkalne na działkach nr 6, 
805/2, 15/1, 16, 17/1. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 5. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ograniczenie liczby wjazdów od drogi KD.06.Z do istniejącej. 
8.2.Miejsca postojowe w granicach działek inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
wodociągowej i z projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
poprzez istniejącą sieć n.n. 
9.3. Istniejąca stacja transformatorowa do zachowania. 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
9.4.Studnie głębinowe i budowle ochronne zlokalizowane na terenie do zachowania. 
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238. 
Symbol terenu: S8 RLA 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,68 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.06.Z, KD.13.L, teren lasu S30 RL, teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej S7 MJ. 
2.2. (UO, UH, UG/R) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren administracji leśnej – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
3.2.Istniejący basen p/poż. do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Obowiązujaca linia zabudowy od strony ulicy KD.06.Z poprowadzona po linii 
zabudowy budynku zabytkowego, nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po 
linii rozgraniczenia ulicy KD.13.L, od strony lasu nieprzekraczalna linia zabudowy 
poprowadzona 20,0 m od granicy lasu. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej  w sąsiedztwie. 
4.3.Dachy wysokie, kryte dachówką, symetryczne, dwu- lub wielospadowe. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego.  

5.2.Dopuszcza się wtórny podział działek na dwie części. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Basen  p/poż. do zachowania. 

6.2.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.3.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.4.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.5. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Budynek mieszkalny na działce nr 804/3 ujęty w ewidencji konserwatorskiej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 5. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd do terenu od strony K.D.06.Z ograniczony do już istniejących wjazdów. 
8.2.Obsługa od strony drogi KD.13.L – bez ograniczeń. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działki w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
wodociągowej i z projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Istniejący basen p/poż. do zachowania 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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239. 
Symbol terenu: S9 MJ 1. powierzchnia terenu [ha]:  4,83 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.06.Z, teren przemysłu S5 P, teren lasów S2 RL. 

2.2. (2MNj, RO/K,R) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do zachowania i uzupełnienia. 
3.2.Istniejące usługi rzemiosła do zachowania i modernizacji . 
3.3.Dopuszcza się lokalizację drobnych usług wbudowanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy poprowadzona po linii istniejącej 
zabudowy, od strony lasu w odległości min. 20,0 m od granicy lasu. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji z dachem wysokim symetrycznym, krytym 
dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Dopuszcza się wtórny podział istniejących działek na dwie części pod warunkiem 
zapewnienia dojazdu z już istniejącego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia ekopozytywna niezabudowana i nieutwardzona min. 30 % powierzchni 
działki. 
6.2.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.3.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.4.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.5.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.6.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.7. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1.Obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej – budynek mieszkalny na działce nr 29 
oraz dwa budynki mieszkalne na działce nr 804/1. Obowiązują warunki zawarte w  
§3 ust.3 pkt 5. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ograniczenie wjazdów od drogi KD.06.Z do istniejących. 
8.2.Miejsca postojowe w granicach działek inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
wodociągowej i projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
9.4.Studnie głębinowe i budowle ochronne zlokalizowane na terenie do zachowania. 

 

240. 
Symbol terenu: S10 EE zał. nr 22 /3 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,01 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.13.L, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej S11 MJ. 

2.2. (2MN, RO/K,R)) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren urządzeń elektroenergetycznych – istniejąca stacja transformatorowa do 
dalszego użytkowania i modernizacji.    

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca sieć elektroenergetyczna s.n. i n.n. do zachowania. 
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241. 
Symbol terenu: S11 MJ zał. nr 22 /3 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  4,26 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.13.L, teren lasów S29 RL, teren urządzeń elektroenergetycznych S10 EE. 

2.2. (2MN,RO/K,R) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – kontynuacja realizacji 
zabudowy. 
3.2.Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy wielorodzinnej. 
3.3.Dopuszcza się lokalizację drobnych usług nieuciążliwych, wbudowanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone: po linii rozgraniczenia drogi 
lokalnej i 6,0 m od linii jezdni dróg dojazdowych. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 do 2,5 kondygnacji z wysokimi dachami krytymi 
dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2.Minimalna powierzchnia działki 0,08 ha za wyjątkiem wydzieleń pod infrastrukturę 
S11.1.KD, S11.2.KD. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia ekopozytywna niezabudowana i nieutwardzona  minimum 30 % 
powierzchni działki. 
6.2.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.3.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.4.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.5.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
6.6.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 
6.7.Konieczne technologie nie powodujące degradacji środowiska. 
6.8.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Obsługa terenu od drogi KD.13.L drogami wewnętrznymi S11.1.KD, S11.2.KD. 
8.2.Miejsca postojowe w granicach działek inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
wodociągowej i projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej s/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z modernizowanej  stacji transformatorowej na 
terenie S10 EE. Przeniesienie istniejącej linii napowietrznej 15 kV poza teren 
przeznaczony pod zabudowę. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

242. 
Symbol terenu: S12 NO 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,10 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.06.Z,teren lasów S29 RL, teren usług kultury S13 UK 

2.2. (MNj) 
3. ust. funkcjonalne 3.1.Teren przepompowni ścieków. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1.Zabudowa technologicznie niezbędna winna być estetycznie wykonana z trwałych 
materiałów. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zaleca się obsadzenie terenu wzdłuż ogrodzenia żywopłotem formowanym. 
6.2.Ewentualna uciążliwość inwestycji powinna się zamknąć w granicach własnej 
działki. 
6.3. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustal. komunikacyjne 8.1.Dojazd od drogi KD.06.Z. 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowana przepompownia ścieków – wyjście rurociągu tłocznego w kierunku 

Polic, zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z sieci n.n. 
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243. 
Symbol terenu: S13 UK 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,60 
2.  granice terenu 2.1. Droga  KD.06.Z, teren lasów S29 RL, teren usług kultury S14 UK, teren 

przepompowni ścieków S12 NO. 
2.2. (2MNj, RO/K,R) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług kultury – świetlica wiejska z placem zabaw i boiskiem sportowym dla 
dzieci. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6,0 m od linii 
rozgraniczenia ulicy. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji. 
4.3. Dachy wysokie, kryte dachówką. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ewentualne uciążliwości inwestycji winny się zamknąć w granicach własnych 

działki. 
6.2. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.06.Z. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z programu w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
wodociągowej i projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej s/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

244. 
Symbol terenu: S14 UK 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,92 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.06.Z, teren usług kultury S13 UK, teren lasu S29 RL. 

2.2. (2MNj, RO/K,R) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1.Teren usług kultury – obiekt sakralny. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczenia drogi 
KD.06.Z. 
4.2.Obowiązuje dostosowanie skali i bryły obiektu do istniejących w sąsiedztwie 
wiejskich kościołów. 
4.3.Dopuszcza się realizację plebanii  przy kościele. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 

Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Dojazd od drogi KD.06.Z. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z programu w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Konieczność wykonania badań geotechnicznych. 
9.2.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
wodociągowej i projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej s/c. 
9.3.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.  
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

245. 
Symbol terenu: S15 ZCz 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,38 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów S2 RL, droga KD.06.Z. 

2.2. (2MNj, RO/K,R) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren cmentarza ewangelickiego, zamkniętego. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 

„Grzybowa”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2.  
7. ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
7.1.Teren położony w strefie „K” – ochrony układów zieleni (parki, cmentarze, 
aleje). Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 1. 
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246. 
Symbol terenu: S16 MJ 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,08 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów S2 RL, droga KD.06.Z, teren usług turystyki i gastronomii S17 UT,UG. 

2.2. (2MNj, RO/K,R) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –istniejąca zabudowa do dalszego 
użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy po linii rozgraniczenia ulicy . 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział istniejących działek pod warunkiem zapewnienia dojazdu z już istniejącego. 
5.2.Minimalna powierzchnia wydzielanych działek 0,15 ha. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
6.2.Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ograniczenie liczby wjazdów od drogi KD.06.Z do istniejącej. 
8.2.Miejsca postojowe w granicach działek inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
wodociągowej i projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej s/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 

 

247. 
Symbol terenu: S17 UT,UG zał. nr 20 /3 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,06 
2.  granice terenu 2.1. Teren lasów S2 RL, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej S16 MJ. 

2.2. (2MNj, RO/K,R) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług turystyki i gastronomii. 
3.2.Dopuszcza się funkcję mieszkaniową 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Obowiązek dostosowania wysokości projektowanej zabudowy do istniejącej w 
bezpośrednim sąsiedztwie nowej zabudowy.  
4.2.Dach wysoki, kryty dachówką. 
4.2.Zalecana linia zabudowy po licu budynków w bezpośrednim sąsiedztwie  
(wg rysunku planu). 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna niezabudowana i nieutwardzona min. 30 % powierzchni 
działki. 
6.3.Ewentualne uciążliwości inwestycji powinny się zamknąć w granicach własnych 
działek. 
6.4.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu  

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa od drogi KD.06.Z poprzez istniejącą drogę dojazdową. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z programu w granicach działki inwestycyjnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
wodociągowej i projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i gazowej s/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany wywóz. 
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248. 
Symbol terenu: S18 MJ 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,33 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.06.Z, teren lasu S29 RL. 

2.2. (MNj) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.2.Dopuszcza się lokalizację drobnych usług wbudowanych. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6,0 m od linii 
rozgraniczenia drogi. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji. 
4.3. Dachy wysokie, kryte dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podziały działek pod warunkiem zapewnienia jednego wjazdu na teren elementarny.  
5.2.Minimalna powierzchnia wydzielanych działek 0,15 ha. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
6.2.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ograniczenie liczby wjazdów od drogi KD.06.Z do istniejącej. 
8.2.Miejsca postojowe w granicach działek inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

249. 
Symbol terenu: S19 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  24,44 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G, KD.03.G, KD.04.Z, KD.13.L, granica opracowania, teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami S21 MJ,U, teren urządzeń 
gazowniczych S22 EG. 
2.2. (RL) 

3. ust. funkcjonalne 3.1.Teren lasów do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

 

250. 
Symbol terenu: S20 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,58 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, drogi KD.03.G, KD.04.Z. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasów do zachowania. 
3.2.Istniejący szlak turystyki pieszej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 
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251. 
Symbol terenu: S21 MJ, U zał. nr 21 /3 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  20,09 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.13.L, KD.02.G, teren lasów S19 RL, teren urządzeń gazownictwa S22 EG 

2.2. (MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
3.2.Dopuszcza się zabudowę wielorodzinną z usługami w parterze. 
3.3.Wyklucza się możliwość lokalizacji wielkokubaturowych obiektów handlowych. 
3.4.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na cele nierolne. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu. 
4.2.Wysokość zabudowy 1,5 – 2,5 kondygnacji. 
4.3. Dachy wysokie, kryte dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia działki 0,08 ha z wyłączeniem działek przeznaczonych pod 
infrastrukturę techniczną. 
5.2. Dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej proponowanej w pn-zach  części terenu 
elementarnego dopuszcza się minimalną powierzchnię działki 0,028 ha. 
5.3.Dopuszcza się łączenie działek w większe. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
6.2.Powierzchnia ekopozytywna niezabudowana i nieutwardzona – min. 30% 
powierzchni działki. 
6.3.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.4.Ewentualna uciążliwość działalności rzemieślniczej bądź produkcyjnej nie może 
przekraczać granic własnych działek 
6.5.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa terenu od drogi KD.13.L drogami wewnętrznymi 
S21MJ,U/KD.1,KD.2,KD.3,KD.4. 
8.2.Zakaz obsługi terenu z drogi KD.02.G. 
8.3.Miejsca postojowe wynikające z programu w granicach działek inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Urządzenia inżynieryjne  tj. 3 gazociągi i stacja redukcji gazu do bezwzględnego 
zachowania. 
9.2.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej ś/c. 
9.3.Zasilanie w energię elektryczną z dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
S21 MJ,U/EE1 i S21 MJ,U/EE2 poprzez sieć kablową 15kV i 0,4 kV. 
9.4.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

 

252. 
Symbol terenu: S22 EG zał. nr 21 /3  (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,34 
2.  granice terenu 2.1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami S21 MJ,U, teren lasów 

S19 RL, droga KD.13.L. 
2.2. (MN) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren urządzeń zaopatrzenia w gaz do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od drogi KD.13.L. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejące urządzenia techniczne do zachowania. 
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253. 
Symbol terenu: S23 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,19 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, droga  KD.04.Z. 

2.2. (RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren lasu do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

254. 
Symbol terenu: S24 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  7,57 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.13.L, KD.04.Z, granica opracowania, teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami S25 MJ,U. 
2.2. (RL) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren lasu do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

255. 
Symbol terenu: S25 MJ,U zał. nr 21 /3 (skala 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  9,49 
2.  granice terenu 2.1. Droga KD.13.L, tereny lasów S24 RL,  S26 RL, S24 RL, granica opracowania. 

2.2. (MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
3.2.Dopuszcza się zabudowę wielorodzinną z usługami w parterze. 
3.3.Wyklucza się możliwość lokalizacji wielkokubaturowych obiektów handlowych. 
3.4.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na cele nierolne. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wysokość zabudowy 1,5 do 2,5 kondygnacji . 
4.2.Dach wysoki dwu- lub wielospadowy, symetryczny, kryty dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek w ramach granic terenu elementarnego. 
5.2. Minimalna powierzchnia działki 0,08 ha z wyłączeniem działek przeznaczonych pod 
infrastrukturę techniczną. 
5.3. Dopuszcza się łączenie działek w większe. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Ewentualna uciążliwość działalności rzemieślniczej bądź produkcyjnej nie może 
przekraczać granic własnych działek 
6.3.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
6.5.Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, części 
samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa terenu od drogi KD.13.L. poprzez drogę dojazdową wewnętrzną S.25.MJ/ 
KD.1. 
8.2. Miejsca postojowe wynikające z programu w granicach działek inwestycyjnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S25 MJ,U/EE 
poprzez sieć kablową 15 kV i 0,4 kV. 
9.3.Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 
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256. 
Symbol terenu: S26 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,95 
2.  granice terenu 2.1. Granica opracowania, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

S25 MJ,U. 
2.2. (RL) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren lasu do zachowania. 
 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

 

257. 
Symbol terenu: S27 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  4,64 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G, KD.13.L, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami S25 MJ,U, granica opracowania. 
2.2. (RL) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren lasów do zachowania. 
3.2.Projektowany szlak turystyki pieszej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Północny fragment terenu położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia 
wody „Grzybowa”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący gazociąg do zachowania. 

 

258. 
Symbol terenu: S28 RP 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,15 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G, KD.13.L, teren lasów S29 RL. 

2.2. (RP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren upraw polowych do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Zakaz dojazdu z drogi KD.02.G. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejąca linia elektroenergetyczna i istniejący gazociąg do  zachowania. 
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259. 
Symbol terenu: S29 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  30,51 
 2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.02.G, KD.06.Z, KD.13.L, tereny mieszkalnictwa S11 MJ, S18 MJ, tereny 

usług kultury S13 UK, S14 UK, teren przepompowni ścieków S12 NO, teren upraw 
polowych S28 RP. 
2.2. (2MNj, RO/K,R) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren lasów do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Fragment lasu położony pomiędzy usługami kultury, drogą KD.06.Z i zabudową 
jednorodzinną wyłączony z planowej gospodarki leśnej. 
6.2. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca linia elektroenergetyczna i istniejący gazociąg do zachowania. 

 

260. 
Symbol terenu: S30 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  182,99 
2.  granice terenu 2.1. Drogi KD.13.L, KD.02.G, KD.06.Z, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

S7 MJ, teren administracji leśnej S8 RLA, granice opracowania. 
2.2.(RL) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren lasów do zachowania. 
3.2.Projektowany szlak turystyki pieszej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie działek po granicach terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.W rejonie północno-wschodnim występują gatunki zagrożone (wg czerwonej listy ). 
6.2. Północno – zachodni fragment terenu położony w strefie ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 
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§ 5 
 

Zasady obsługi komunikacyjnej. 
 
Dla sieci drogowej na obszarze zmiany planu obowiązują następujące ustalenia: 
 
1.  
Symbol terenu:        KD.01.GP (kategoria: droga wojewódzka) 

1. powierzchnia terenu 16,85 ha 
2.  granice terenu 2.1.Droga wojewódzka nr 114  Tanowo- Police – Nowe Warpno na odcinku od granicy 

obrębu Trzeszczyn do granicy m. Police. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga główna ruchu przyspieszonego. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających  -40,00 m z zastrzeżeniem ust.8.4. i 8.5. 
8.2.Przekrój: docelowo – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. 
8.3.Jezdnia wspomagająca po północnej stronie jezdni głównych na odcinku od 
zachodniej granicy obrębu do granicy miasta Police z wyłączeniem odcinka obejścia wsi 
Trzeszczyn. 
8.4.Na odcinku z jezdnią wspomagającą szerokość w liniach rozgraniczających 50 m. 
8.5.W rejonie skrzyżowań z drogami KD.05.Z i KD.02.G poszerzenie pasa drogowego 
do 60-70 m. 
8.6.W pasie drogi wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa na odcinku od 
skrzyżowania z drogą lokalną KD.10.L do granicy miasta Police. 
8.7.Zakaz obsługi nowozagospodarowywanych terenów bezpośrednio z drogi 
KD.01.GP. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg ś/c – za wyjątkiem odcinka 
między połączeniami z KD.11.L. Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej od KD.11.L do 
granic opracowania. Skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem w/c φ 300. 
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2. 
Symbol terenu:        KD.02.G (projektowana kategoria: droga powiatowa) 
1. powierzchnia terenu 23,77 ha 
2.  granice terenu 2.1.Projektowany odcinek drogi od projektowanego obejścia Przęsocina przez ulicę 

Rurową do włączenia do drogi powiatowej nr 41408 w rejonie Tatyni (zachodnia 
obwodnica m Police)- odcinek drogi powiatowej nr 41408 w Wieńkowie – projektowane 
obejście Dębostrowia, Niekłończycy i Uniemyśla w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 
(nowy odcinek). 

3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga główna. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Część drogi w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
6.2.Fragment drogi położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.2.Droga częściowo w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 25,0 m z zastrzeżeniem ust. 8.2. 
8.2.Na odcinku ze ścieżką rowerową poza obszarami leśnymi szerokość w liniach 
rozgraniczających minimum 30,0 m. 
8.3.Przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.4.Na odcinku drogi przebiegającym przez Wieńkowo ul. Sikorskiego stanowi jezdnię 
wspomagającą dla bezpośredniej obsługi terenów sąsiednich. 
8.5.W pasie drogi wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa na odcinkach od 
skrzyżowania z drogą KD.07.Z do skrzyżowania z drogą KD.09.Z (na odcinku obecnej 
drogi powiatowej nr 41408) oraz na odcinku od Przęsocina do skrzyżowania z drogą 
KD.13.L oraz od skrzyżowania z drogą KD.01.GP do ulicy Roweckiego. 
8.6.Zakaz obsługi nowozagospodarowanych terenów bezpośrednio z drogi KD.02.G. 
8.7.Skrzyżowania z torami kolejowymi – w drugim poziomie. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg s/c na odcinku KD.03.G – 
KD.13.L dwa skrzyżowania z gazociągiem w/c φ 300. 
Istniejący wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz s/c na odcinkach: skrzyżowanie KD.02.G 
z KD.17.L do KD.20.D i od KD.20.D do KD.07.Z i na odcinku KD.08.Z do KD.17.L. 
9.2.Projektowana sieć kablowa s.n. i n.n. przy terenie S21 MN, MJ, U (Siedlice) i 
Wieńkowo odcinek KD.08.Z – KD.07.Z. 

3. 
Symbol terenu:        KD.03.G (kategoria: droga powiatowa) 
1. powierzchnia terenu 1,78 ha 
2.  granice terenu 2.1.Odcinek drogi powiatowej nr 41415 na przedłużeniu ulicy Wyszyńskiego do 

skrzyżowania z drogą główną KD.02.G w rejonie Siedlic. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga główna. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Droga położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 

Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 25,00 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3.W ulicy wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa. 
8.4.Skrzyżowanie z drogą główną KD.02.G skanalizowane. 
8.5.Zakaz obsługi nowozagospodarowywanych terenów bezpośrednio z drogi KD.02.G. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący wodociąg, projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej. 
4. 
Symbol terenu:        KD.04.Z (projektowana kategoria: droga powiatowa) 
1. powierzchnia terenu 0,85 ha 
2.  granice terenu 2.1.Projektowana droga wzdłuż południowej granicy miasta Police na przedłużeniu ulicy 

Klonowej (południowa obwodnica miasta).  
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga zbiorcza. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Droga położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 

Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających : 20,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

9. ustalenia inżynieryjne - 
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5. 
Symbol terenu:        KD.05.Z (projektowana kategoria: droga gminna, obecnie droga wewnętrzna) 
1. powierzchnia terenu 5,35 ha 
2.  granice terenu 2.1.ulica Kuźnicka. 
3. przeznaczenie terenu 3.1. Droga zbiorcza. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 20,0 m, na odcinku ze ścieżką 
rowerową. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3.Na odcinku od skrzyżowania z drogą lokalną KD.10.L do granicy m. Police 
wydzielona ścieżka rowerowa. 
8.4.Zaleca się ograniczenie wjazdów, zwłaszcza dla terenów przeznaczonych pod nowe 
zagospodarowanie. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz ś/c, skrzyżowanie z istniejącym 
gazociągiem w/c φ 300. 

 
6. 
Symbol terenu:        KD.06.Z (kategoria: droga powiatowa) 
1. powierzchnia terenu 4,55 ha 
2.  granice terenu 2.1. Odcinek drogi powiatowej nr 41415 relacji Pilchowo-Siedlice-Police, ul.Policka 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga zbiorcza. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Północny fragment drogi położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia 

wody „Grzybowa”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 20,0 m, z zastrzeżeniem ust.8.2. 
8.2.Dopuszcza się uzasadnione zwężenie przekroju drogi poniżej minimalnej szerokości 
ustalonej planem w przypadku kolizji z istniejącym zagospodarowaniem zgodnym z 
planem. 
8.3.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.4.W pasie drogi wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa. 
8.5.Skrzyżowanie z drogą główną – skanalizowane. 
8.6.Na terenie zabudowanym wsi Siedlice przekrój uliczny, chodniki obustronne. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący wodociąg od KD.02.G do KD.10.L. Projektowany wodociąg od KD. 10.L 
– w kierunku Pilchowa do granic opracowania. Projektowana kanalizacja sanitarna od 
KD.02.G do południowej granicy terenu S7 MJ. Projektowany rurociąg tłoczny kan. 
sanitarnej od przepompowni do KD.03.G. Projektowany gazociąg s/c. Skrzyżowanie z 
istniejącym gazociągiem φ 300. 
9.2.Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV na odcinku KD.02.G – KD.10.L. 
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7. 
Symbol terenu:        KD.07.Z (kategoria: droga powiatowa) 
1. powierzchnia terenu 5,54 ha  
2.  granice terenu 2.1.Odcinek drogi powiatowej nr 41408 relacji Tanowo-Tatynia-Police od południowej 

granicy obrębu do skrzyżowania z drogą  KD.02.G, odcinek ulicy Sikorskiego. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga zbiorcza. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Wschodni fragment terenu drogi położony w strefie ochronnej Zakładów 

Chemicznych Police. 
7. ust. dot. dóbr kultury 7.1.Droga częściowo  w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 

Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 20,0 m, z zastrzeżeniem ust. 8.2. 
8.2.Dopuszcza się uzasadnione zwężenie przekroju drogi poniżej minimalnej szerokości 
ustalonej planem w przypadku kolizji z istniejącym zagospodarowaniem zgodnym z 
planem. 
8.3.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.4.W pasie drogi wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa. 
8.5.Na obszarze zabudowanym przekrój uliczny. 
8.6.Skrzyżowanie z drogą główną KD.02.G – skanalizowane. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący wodociąg, projektowana kanalizacja sanitarna, rurociąg tłoczny od 
przepompowni do KD.02.G, gazociąg s/c. Skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem w/c 
φ 500.  
9.2. Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV (Tatynia). 

 
8. 
Symbol terenu:        KD.08.Z  (kategoria: droga powiatowa) 
1. powierzchnia terenu 2,70 ha 
2.  granice terenu  2.1.Odcinek drogi powiatowej nr 41406 relacji Jasienica – Karpin leżący w granicach 

obrębu Wieńkowo. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga zbiorcza. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Droga położona w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 3. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Droga częściowo w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 20,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3.Skrzyżowanie z drogą główną KD.02.G – skanalizowane. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg s/c. 
9.2.Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV, skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem φ 500. 

 
9. 
Symbol terenu:        KD.09.Z (kategoria: droga powiatowa) 
1. powierzchnia terenu 1,56 ha 
2.  granice terenu 2.1.Odcinek drogi powiatowej nr 41408 relacji Tanowo – Tatynia – Police od 

skrzyżowania z drogą KD.02.G w Wieńkowie do północnej granicy obrębu, odcinek 
ulicy Sikorskiego. 

3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga zbiorcza. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Droga częściowo w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Droga częściowo w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 20,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3.W pasie drogi wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa. 
8.4.Na obszarze zabudowanym przekrój uliczny. 
8.5.Skrzyżowanie z drogą główną KD.02.G – skanalizowane. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący wodociąg, projektowana kanalizacja sanitarna, rurociąg tłoczny kan. sanit., 
gazociąg ś/c. 
9.2.Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV i projektowana sieć s.n. i n.n. 
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10. 
Symbol terenu:        KD.10.L (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 5,77 ha 
2.  granice terenu 2.1.Droga lokalna na odcinku Siedlice- Trzeszczyn oraz na obszarze wsi Trzeszczyn w 

ciągu ulicy Żymierskiego i dalej do skrzyżowania z ulicą Kuźnicką. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga lokalna. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Południowy fragment drogi położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej 

ujęcia wody „Grzybowa”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 15,0 m, z zastrzeżeniem ust. 8.2. 
8.2.Dopuszcza się uzasadnione zwężenie przekroju drogi poniżej minimalnej szerokości 
ustalonej planem w przypadku kolizji z istniejącym zagospodarowaniem zgodnym z 
planem. 
8.3.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.4.W pasie drogi wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa. 
8.5.Na obszarze zabudowanym przekrój uliczny, chodniki obustronne. 
8.6.Skrzyżowanie z drogą główną KD.01.GP – skanalizowane. Docelowo zaleca się 
realizację skrzyżowania bezkolizyjnego bez połączeń z drogą KD.01.GP. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg s/c na odcinku od 
KD.01.GP do KD.05.Z. 
9.2.Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV na odcinku KD.11.L – KD.05.Z. 

 
11. 
Symbol terenu:        KD.11.L (kategoria: droga wojewódzka) 
1. powierzchnia terenu 2,53 ha 
2.  granice terenu 2.1.Ulica Kościuszki będąca odcinkiem drogi wspomagającej po północnej stronie drogi 

KD.01.GP. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga lokalna. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, z zastrzeżeniem ust. 8.2. 
8.2.Dopuszcza się uzasadnione zwężenie przekroju drogi poniżej minimalnej szerokości 
ustalonej planem w przypadku kolizji z istniejącym zagospodarowaniem zgodnym z 
planem. 
8.3.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.4.Na obszarze zabudowanym przekrój uliczny, chodniki obustronne. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg s/c, rurociąg tłoczny kan. 
sanit. od przepompowni do KD.01.Gp. Skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem w/c φ 
300. 
9.2.Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV. 

 
12. 
Symbol terenu:        KD.12.D (kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 2,28 
2.  granice terenu 2.1.Droga gminna nr 4114003 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga dojazdowa. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Fragment drogi położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 

„Grzybowa”. Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem φ 300. 
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13. 
Symbol terenu:        KD.13.L (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 3,31 ha 
2.  granice terenu 2.1.Droga lokalna dla obsługi nowych terenów zabudowy między Policami, a Siedlicami 

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 41415 do skrzyżowania z drogą KD.02.G oraz 
od skrzyżowania z drogą KD.02.G do skrzyżowania z drogą KD.04.Z na granicy m. 
Police. 

3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga lokalna. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Droga położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 

Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.2 pkt 2. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 18,0 m, z zastrzeżeniem ust. 8.2. i 8.3. 
8.2.Dopuszcza się uzasadnione zwężenie przekroju drogi poniżej minimalnej szerokości 
ustalonej planem w przypadku kolizji z istniejącym zagospodarowaniem zgodnym z 
planem. 
8.3.Na odcinku drogi przechodzącym przez las dopuszcza się zwężenie przekroju ulicy 
do 12,0 m. 
8.4.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.5.W pasie drogi wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa. 
8.6.Na obszarze zabudowanym przekrój uliczny. 
8.7.Docelowo zaleca się realizację skrzyżowania z drogą KD.02.G jako bezkolizyjnego, 
bez połączeń z drogą główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz ś/c na odcinku od KD.02.G do 
granic opracowania. Skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem w/c φ 300. 
9.2.Projektowana sieć kablowa s.n. i n.n. na odcinku KD.02.G – KD.04.Z. 

 
14. 
Symbol terenu:        KD.14.D (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 0,84 
2.  granice terenu 2.1.Droga dojazdowa między ulicami Żymierskiego i Kuźnicką. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga dojazdowa. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, poza obszarem zabudowy – 15,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3.Na obszarze zabudowanym przekrój uliczny. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz ś/c. 
9.2.Projektowana sieć kablowa 0,4 kV. 

 
15. 
Symbol terenu:        KD.15.D i KD.16.D (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 0,84 + 0,89 ha 
2.  granice terenu 2.1.Drogi dojazdowe po zachodniej stronie ulicy Kuźnickiej dla obsługi terenów Tr18 P i 

Tr20 P. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Drogi dojazdowe. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 10,0 m, zalecana – 12,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz ś/c w ulicach KD.15.D i 
KD.16.D. 
9.2.Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV w ulicy KD.16.D. 
9.3.W ulicy KD.15.D projektowana sieć kablowa s.n. i n.n. 
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16. 
Symbol terenu:        KD.17.L (kategoria: droga powiatowa) 
1. powierzchnia terenu 2,14 ha 
2.  granice terenu 2.1.Droga powiatowa nr 41407, ul.Leśna. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga lokalna. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Droga częściowo  w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obowiązują warunki zawarte w §3 ust.3 pkt 4. 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 12,0 m, zalecana – 15,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący wodociąg, projektowana kanalizacja sanitarna, gaz ś/c – tylko do terenu 
W51 MR. Skrzyżowanie z gazociągiem istniejącym w/c φ 500. 
9.2.Projektowana sieć kablowa s.n. i n.n. 

 
17. 
Symbol terenu:        KD.18.L (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 1,66 ha 
2.  granice terenu 2.1.Projektowana droga lokalna dla obsługi proj. terenów przemysłu i składów między 

drogą powiatową nr 41407, a drogą powiatową nr 41408 w Wieńkowie. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga lokalna. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Fragment drogi położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 12,0 m, zalecana – 15,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3.Włączenie do drogi głównej KD.02.G wyłącznie poprzez drogę wspomagającą na 
skrzyżowaniach z KD.19.L i KD.07.Z. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz ś/c. 
9.2.Projektowana sieć kablowa s.n. i n.n. 

 
18. 
Symbol terenu:        KD.19.L (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 1,70 ha 
2.  granice terenu 2.1.Projektowana droga lokalna dla obsługi proj. terenów przemysłu i składów między 

drogą powiatową nr 41407, a drogą powiatową nr 41408 w Wieńkowie. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga lokalna. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Fragment drogi położony w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 12,0 m, zalecana – 15,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz s/c. 
9.2.Projektowana sieć kablowa s.n. i n.n. 

 
19. 
Symbol terenu:        KD.20.D (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 0,74 ha 
2.  granice terenu 2.1.Istniejący odcinek ulicy Sikorskiego, część drogi wspomagającej dla trasy KD.02.G. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga dojazdowa. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Droga położona w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 12,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3.Włączenie do drogi głównej KD.02.G wyłącznie poprzez drogę KD.19.L. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejący wodociąg, projektowana kanalizacja sanitarna, rurociąg tłoczny kan. sanit., 
gaz s/c. 
9.2.Projektowana sieć kablowa s.n. i n.n. 
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20. 
Symbol terenu:        KD.21.L (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 1,11 ha 
2.  granice terenu 2.1.Istniejąca droga zakładowa w rejonie zakładów chemicznych. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga lokalna. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Droga położona w strefie ochronnej Zakładów Chemicznych Police. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 12,0 m (ist. 20,0 m). 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

9. ustalenia inżynieryjne - 
 
21. 
Symbol terenu:        KD.22.D (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 0,74 ha 
2.  granice terenu 2.1.Odcinek istniejącej drogi wewnętrznej o numerze geodezyjnym 344 od drogi 

powiatowej nr 41408 do granicy terenu T39 RZ. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga dojazdowa. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m. 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz s/c. 
9.2.Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV. 

 
22. 
Symbol terenu:        KD.23.D (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 0,34 ha 
2.  granice terenu 2.1.Odcinek istniejącej drogi wewnętrznej o numerze geodezyjnym 327 na obszarze wsi 

Tatynia od drogi powiatowej nr 41408 do działki siedliskowej na terenie o nr 
geodezyjnym 183. 

3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga dojazdowa. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 10,0 m (zalecana 12,0 m). 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz s/c. 
9.2.Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV. 

 
23. 
Symbol terenu:        K.D.24.D (projektowana kategoria: droga gminna) 
1. powierzchnia terenu 0,56 ha 
2.  granice terenu 2.1.Droga wewnętrzna o numerze geodezyjnym terenu nr 336 od drogi powiatowej nr 

41408 do terenu T45 MR. 
3. przeznaczenie terenu 3.1.Droga dojazdowa. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szerokość w liniach rozgraniczających min. 10,0 m (zalecana 12,0 m). 
8.2.Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz ś/c. 
9.2.Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV. 
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§ 6 
  

Postanowienia końcowe. 
 
1. Zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych o łącznej powierzchni 31,23 ha, na 

grunty nieleśne, w tym za zgodą: 
 

Wojewody Zachodniopomorskiego 
nr OSR-WKP-6112/9/01  

z dnia 26.02.2001r. 

Ministra Środowiska  
nr ZS-2120/170/2001  
z dnia 24.09.2001r. 

 
w obrębie: 

0,19 ha 0,5 ha Wieńkowo 
0,03 ha - Tatynia 
0,05 ha 17,61 ha Trzeszczyn 

- 12,85 ha Siedlice 
0,27 ha 30,96 ha Razem 
w tym w tym 

działka nr powierzchnia do zmian działka nr powierzchnia do zmian 
projektowane 
przeznaczenie 

634 0,65 
735 0,84 
736 0,31 
757 0,75 
758 0,13 
779 2,30 
802 2,45 
835 0,70 
836 0,18 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

0,19 

837 0,47 

 
 
 
 
 

KD.02.G 

716 2,84 
735 0,29 
736 2,20 
737 2,56 
738 1,43 
739 1,84 
740 1,98 
741 0,49 

 
 
 
 

KD.01.Gp 

801 0,60 
802 0,43 KD.03.G 

801 0,83 KD.04.Z 
803 0,05 
806 0,23 
807 0,40 
823 0,06 
824 0,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

825 0,17 

 
 
 

KD.06.Z 

219/1 0,03 - - KD.07.Z 
781 0,36 
782 0,15 
805 0,19 
738 0,14 
739 0,15 
760 0,15 
761 0,43 

 
 
 
 

KD.10.L 

803 0,30 
802 0,38 
780 0,75 
738 0,10 
760 0,71 

 
 

KD.12.D 

835 0,47 
837 1,23 KD.13.D 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

715 0,02 KD.15.D 
134/3 0,05 - - KD.16.D 

- - 738 0,01 Tr.17.NO 
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2.  Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o łącznej powierzchni 123,02 ha, na 
cele nierolnicze, w tym za zgodą:  

1) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (decyzja nr GZ.tr.051/602-7/01 z dnia 
31.01.2001r.) –  5 ha gruntów klasy III w Siedlicach, w tym działki o numerach: 
835/1 –     3,2 ha, 836/4 – 1,8 ha. 

2) Wojewody Zachodniopomorskiego (decyzja nr GKN.2.N.-7711-78/01 z dnia 
27.02.2001r.) – 40,09 ha gruntów klasy IV w Wieńkowie i Trzeszczynie, 
ujętych w poniższym zestawieniu:  

 
Lp. nr działki pow. (ha) Lp. nr działki pow. (ha) Lp. nr działki pow. (ha) 
1. 63 0,29 22. 83 0,45 43. 268 0,36 
2. 64 0,53 23. 84/1 0,21 44. 269 0,60 
3. 65 0,23 24. 84/2 0,23 45. 271/1 0,60 
4. 66 0,03 25. 193 0,15 46. 273 0,20 
5. 67 0,11 26. 194 1,84 47. 274 0,39 
6. 68 0,06 27. 195 0,37 48. 275 0,14 
7. 69/1 0,04 28. 196 0,18 49. 276 0,27 
8. 69/2 0,17 29. 197 0,32 50. 277/1 0,18 
9. 70 0,34 30. 198 0,35 51. 277/2 0,09 

10. 71 0,50 31. 199 0,28 52. 278 0,35 
11. 72 0,26 32. 200 0,34 53. 279 0,42 
12. 73 0,17 33. 201 0,09 54. 280 0,52 
13. 74 0,65 34. 202 0,13 55. 282/2 2,27 
14. 75 0,39 35. 203 0,06 56. 290/2 0,25 
15. 76 0,26 36. 207 0,03 57. 290/5 0,01 
16. 77 0,25 37. 208 1,36 58. 292 0,38 
17. 78 0,24 38. 209 1,93 59. 293 0,20 
18. 79 0,17 39. 210 2,60 60. 294 0,31 
19. 80 0,15 40. 211/2 0,77 61. 295 0,28 
20. 81 0,10 41. 266 5,03 62. 296/1 0,89 
21. 82 1,58 42. 267 5,39 63. 195/1 3,05 

 
3) Rady Miejskiej w Policach – 76,07 ha gruntów ujętych w zestawieniu: 

   

Użytki rolne 
L.p. Obręb Nr działki 

klasa gruntu / powierzchnia 
Drogi 

Dotychczasowe 
użytkowanie 

Projektowane przeznaczenie 

1. Wieńkowo 65 RV 0,14   RP W7 UR 
2. Wieńkowo 66 RV 0,19   RP W7 UR 
3. Wieńkowo 67 RV 0,13   RP  KD.09.Z, W7 UR 
4. Wieńkowo 68 RV 0,09   RP  KD.09.Z, W7 UR 
5. Wieńkowo 69/1 RV 0,21   RP  KD.09.Z, W7 UR 
6. Wieńkowo 70 RV 0,14   RP  KD.09.Z, W7 UR 
7. Wieńkowo 77 RV 0,1   RP W7 UR 
8. Wieńkowo 78 RV 0,11   RP W7 UR 
9. Wieńkowo 79 RV 0,06   RP W7 UR 
10. Wieńkowo 80 RV 0,06   RP W7 UR 
11. Wieńkowo 82 RIIIa, RV 0,77   RP  KD.02.G, W7 UR 
12. Wieńkowo 83 RV 0,14   RP KD.02.G, W7 UR, W24 UR 
13. Wieńkowo 84/2 RV 0,11   RP W7 UR, W24 UR 
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14. Wieńkowo 84/1    0,19 RP KD.02.G, W7 UR, W24 UR 
15. Wieńkowo 99 RV 0,01   RP KD.08.Z 
16. Wieńkowo 100 RV 0,01  RP KD.08.Z 
17. Wieńkowo 101 RV 0,14   RP KD.08.Z, W4 MJ 
18. Wieńkowo 102 RV 0,01  RP KD.08.Z 
19. Wieńkowo 103 RV 0,02  RP KD.08.Z 
20. Wieńkowo 105  0,01 RP KD.08.Z 
21. Wieńkowo 106 RV 0,01  RP KD.08.Z 
22. Wieńkowo 107 RV 0,02  RP KD.08.Z 
23. Wieńkowo 108 RV 0,02  RP KD.08.Z 
24. Wieńkowo 109 RV 0,01  RP KD.08.Z 
25. Wieńkowo 110 RV 0,01  RP KD.08.Z 
26. Wieńkowo 111 RV 0,01  RP KD.08.Z 
27. Wieńkowo 112 RV 0,01  RP KD.08.Z 
28. Wieńkowo 113 RV 0,28   RP KD.02.G, KD.08.Z 
29. Wieńkowo 114 RV 0,34   RP KD.02.G 
30. Wieńkowo 115 RV 0,11   RP KD.02.G, KD.08.Z 
31. Wieńkowo 119/1 RV, RVI 0,42   RP KD.02.G, KD.08.Z 
32. Wieńkowo 119/2    0,02 RP KD.08.Z 
33. Wieńkowo 120 RV 0,01   RP KD.08.Z 
34. Wieńkowo 121 RV 0,01   RP KD.08.Z 
35. Wieńkowo 122 RV 0,07   RP KD.08.Z 
36. Wieńkowo 123 RV 0,01   RP KD.08.Z 
37. Wieńkowo 124    0,01 RP KD.08.Z 
38. Wieńkowo 125 RV 0,01   RP KD.08.Z 
39. Wieńkowo 126    0,01 RP KD.08.Z 
40. Wieńkowo 127 RVI 0,02   RP KD.08.Z 
41. Wieńkowo 128 RVI 0,02   RP KD.08.Z 
42. Wieńkowo 129 RVI 0,01   RP KD.08.Z 
43. Wieńkowo 130    0,01 RP KD.08.Z 
44. Wieńkowo 131 RV 0,02   RP KD.08.Z 
45. Wieńkowo 132 RV 0,03   RP KD.08.Z 
46. Wieńkowo 133 RV 0,06   RP KD.08.Z 
47. Wieńkowo 137/2 RV 0,21   RP KD.02.G 
48. Wieńkowo 138 RV 0,16   RP KD.02.G 
49. Wieńkowo 139 RV 0,18   RP KD.02.G 
50. Wieńkowo 141 RV, RzVI 0,23   RP KD.02.G 
51. Wieńkowo 142 RV 0,22   RP KD.02.G 
52. Wieńkowo 143/3 RV 0,02   RP KD.02.G 
53. Wieńkowo 152 RVI 0,01   RP KD.08.Z 
54. Wieńkowo 162 RV 0,06   RP KD.08.Z 
55. Wieńkowo 183 RV, RVI 0,12   RP KD.08.Z 
56. Wieńkowo 185    0,01 RP KD.08.Z 
57. Wieńkowo 186 RV 0,08   RP KD.08.Z 
58. Wieńkowo 194 RV 0,16   RP KD.02.G, W7 UR 
59. Wieńkowo 195 RV, RVI 0,43   RP KD.02.G, W7 UR 
60. Wieńkowo 196 RV, RVI 0,38   RP W24 UR 

61. Wieńkowo 197 
RV, RVI, 

RzVI
0,77   RP W24 UR 

62. Wieńkowo 198 RV, RVI 0,24   RP KD.09.Z, W8 UK 
63. Wieńkowo 199 RV, RVI 0,3   RP KD.09.Z, W8 UK 
64. Wieńkowo 200 RV, RVI 0,34   RP KD.02.G, W24 UR 
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65. Wieńkowo 201 RV, RVI 0,24   RP KD.17.L, W24 UR 
66. Wieńkowo 202 RV, RVI 0,51   RP KD.17.L, W24 UR 
67. Wieńkowo 203 RV, RVI 0,8   RP KD.17.L, W24 UR 
68. Wieńkowo 204 RV, RVI 0,28   RP KD.17.L, W24 UR 
69. Wieńkowo 205 RVI 0,34   RP KD.17.L, W24 UR 
70. Wieńkowo 206 RVI 0,51   RP KD.17.L, W24 UR 
71. Wieńkowo 207 RVI 0,41   RP KD.17.L, W24 UR 
72. Wieńkowo 208 RV, RVI 0,68   RP W24 UR 
73. Wieńkowo 209 RVI 0,15   RP W24 UR 
74. Wieńkowo 210 RV, RVI 2,59   RP W24 UR 

75. Wieńkowo 211/2 
RIVa, RV, 

RVI
4,48   RP KD.17.L, W24 UR 

76. Wieńkowo 212 RV, RVI 4,88   RP KD.17.L, W24 UR 

77. Wieńkowo 213 
RV, RVI, 

SRV
3,38   RP KD.17.L, W24 UR 

78. Wieńkowo 214 RV 0,04   RP KD.17.L 
79. Wieńkowo 259 RVI 0,04   RP KD.17.L 
80. Wieńkowo 261 RVI 0,01   RP KD.17.L 
81. Wieńkowo 262 RVI 0,02   RP KD.17.L 
82. Wieńkowo 263    0,01 RP KD.17.L 
83. Wieńkowo 264/2 RVI 0,01   RP KD.17.L 
84. Wieńkowo 264/4 RVI 0,02   RP KD.17.L 
85. Wieńkowo 266 RV 1,92   RP KD.02.G, W37 UR, W41 P,S 
86. Wieńkowo 267 RV 0,53   RP W41 P, S 
87. Wieńkowo 268 RV 0,37   RP W41 P, S 
88. Wieńkowo 269 RV 1,66   RP KD.19.L, W41 P, S 
89. Wieńkowo 271/1 RV 0,11   RP KD.19.L, W40 P, S 
90. Wieńkowo 273 RV 0,17   RP KD.19.L, W40 P, S 
91. Wieńkowo 274 RV, RVI 0,5   RP KD.19.L, W40 P, S 
92. Wieńkowo 275 RV, RVI 0,26   RP KD.19.L, W40 P, S 
93. Wieńkowo 276 RV, RVI 0,85   RP KD.19.L, W40 P, S 
94. Wieńkowo 277/1 RV 0,32   RP KD.19.L, W40 P, S 
95. Wieńkowo 277/2 RV 0,07   RP W40 P,S 
96. Wieńkowo 278 RV 0,18   RP KD.19.L, W40 P, S 
97. Wieńkowo 279 RV 0,15   RP W40 P,S 
98. Wieńkowo 280 RV 0,22   RP W40 P,S 
99. Wieńkowo 282/2 RV 2,37   RP W38 UR, W40 P,S 

100. Wieńkowo 292 RV 0,7   RP KD.18.L, KD.19.L, W40 P,S 

101. Wieńkowo 293 RV 0,41   RP KD.18.L, W40 P,S 
102. Wieńkowo 294 RV 0,72   RP KD.18.L, W40 P,S 
103. Wieńkowo 295 RV 0,81   RP KD.18.L, W40 P,S 
104. Wieńkowo 296/1 RV 0,87   RP KD.18.L, W40 P,S 
105. Wieńkowo 296/2 RV 0,45   RP KD.18.L, KD.19.L, W40 P,S 
106. Wieńkowo 297 RV 0,09   RP KD.19.L, W40 P, S 
107. Wieńkowo 298 RV 1,22   RP KD.18.L, W40 P,S 
108. Wieńkowo 299/1 RV, RVI,PsV 0,6   RP KD.18.L, W38 UR 
109. Wieńkowo 299/2 RV, RVI 4,2   RP KD.18.L, W38 UR, W40 P,S 
110. Wieńkowo 300 PsV 0,04   RP W39 EE 
111. Wieńkowo 301 RVI 1,19   RP KD.18.L, W40 P,S 
112. Wieńkowo 302    0,36 RP KD.18.L 
113. Wieńkowo 329 RV 0,02   RP KD.18.L 
114. Wieńkowo 350 RV 0,03   RP KD.08.Z 
115. Wieńkowo 351 RV, RVI 0,1   RP KD.02.G 
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116. Tatynia 21/1 RIVa 0,01   RP KD.07.Z 
117. Tatynia 21/2 RIVa 0,02   RP KD.07.Z 
118. Tatynia 24/1 RIVa, RV 0,02   RP KD.07.Z 
119. Tatynia 28 RV 0,01   MR KD.07.Z 
120. Tatynia 29/1 RV 0,01   MR KD.07.Z 
121. Tatynia 35/3 RV 0,01   MR KD.07.Z 
122. Tatynia 45 RV 0,25   RP T36 MJ 
123. Tatynia 73 RVI 0,08   RP KD.24.D 
124. Tatynia 81 RIVa 0,01   RZ KD.07.Z 
125. Tatynia 82 RIVb 0,02   RZ KD.07.Z 
126. Tatynia 83 ŁV 0,01   RZ KD.07.Z 
127. Tatynia 87 RV 0,01   RZ KD.07.Z 
128. Tatynia 114 RV 0,03   MR, RZ, RP KD.07.Z 
129. Tatynia 170/1 ŁIV 0,02  RZ T68 MR 
130. Tatynia 171 ŁIV 0,13  RZ T68 MR 
131. Tatynia 177 RV 0,11  RZ T76 MJ 
132. Tatynia 182 ŁIV 0,01   RZ KD.07.Z 
133. Tatynia 190 RIVa 0,01   RZ KD.07.Z 
134. Tatynia 191 RIVa 0,01   RZ KD.07.Z 
135. Tatynia 192 ŁIV 0,03   RZ KD.07.Z 
136. Tatynia 193/2 RIVa 0,30  RP T80 MR 
137. Tatynia 194 ŁIII 0,11   RZ KD.07.Z 
138. Tatynia 196 ŁIII 0,1   RZ KD.07.Z 
139. Tatynia 197/3 RIVa 0,25   RZ T54 MJ 
140. Tatynia 197/4 ŁIII 0,04   RZ KD.07.Z 
141. Tatynia 202 RIVa 0,02   RP KD.07.Z 
142. Tatynia 203/1 Ps V 0,04   RP KD.07.Z 
143. Tatynia 203/2 Ps V 0,02   RP KD.07.Z 
144. Tatynia 204 Ps V 0,04   RP KD.07.Z 
145. Tatynia 205/1 Ps V 0,02   RP KD.07.Z 
146. Tatynia 205/2 Ps V 0,07   RP KD.07.Z 
147. Tatynia 206 Ps V 0,03   RZ KD.07.Z 
148. Tatynia 207 Ps V 0,02   RZ KD.07.Z 
149. Tatynia 208 RVI 0,08   RP KD.07.Z 
150. Tatynia 210 Ps V 0,09   RZ KD.07.Z 
151. Tatynia 212/1 RIVa 0,32   RP KD.07.Z 
152. Tatynia 212/2 RV, PsV,ŁIV 0,08   RZ KD.07.Z, KD.24.D 
153. Tatynia 213/1 RV, RzVI 0,03   RP KD.07.Z 
154. Tatynia 213/2 RV 0,12   RP, RZ KD.24.D 
155. Tatynia 214/1 RV 0,03   RZ KD.07.Z 
156. Tatynia 214/2 Ps IV 0,05   RZ KD.07.Z 
157. Tatynia 222/1 PsV 0,46  RZ T85 UR 
158. Tatynia 337    0,01 RP KD.24.D 
159. Tatynia 343    0,01 RP KD.07.Z 
160. Tatynia 349    0,01 RP KD.07.Z 
161. Tatynia 353    0,01 RP KD.07.Z 
162. Tatynia 356    0,01 RP KD.07.Z 
163. Tatynia 385    0,01 RP, RZ KD.24.D 
164. Tatynia 659 RzVI 0,03   RZ KD.24.D 
165. Tatynia 662/2 RVI 0,04   RP KD.07.Z 
166. Trzeszczyn 86/1 RV 0,31   RP Tr26 UR 
167. Trzeszczyn 86/2 RV 2,22   RP Tr27 UR 
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168. Trzeszczyn 92 RV 5,49   RP KD.15.D, Tr24 UR 
169. Trzeszczyn 93 RV 0,01   RP KD.15.D 
170. Trzeszczyn 195/1  RzVI 0,31   RZ Tr41 MJ, U 
171. Trzeszczyn 196 RV 0,19   RZ Tr41 MJ, U 
172. Trzeszczyn 305/2 RVI 0,2   RZ Tr56 UR 
173. Trzeszczyn 305/4 RVI 0,16   RZ Tr56 UR 
174. Trzeszczyn 305/5 RVI 0,13   RZ Tr56 UR 
175. Trzeszczyn 305/6 RVI 0,13   RZ Tr56 UR 
176. Trzeszczyn 305/7 RVI 0,16   RZ Tr56 UR 
177. Trzeszczyn 334/1 RVI 1,35   RP, RZ Tr70 UR, Tr67 UO, Tr68 UR 
178. Trzeszczyn 338/2 RV 0,26   RP Tr64 UR 
179. Trzeszczyn 338/4 RVI, PSV 0,31   RP, RZ Tr64 UR 
180. Siedlice 76/2 R IV 0,02   MJ S21 MJ, U 
181. Siedlice 78 R III 0,42    MJ S21 MJ, U 
182. Siedlice 85/1 R V 0,34    MJ S22 EG 
183. Siedlice 91 R V 0,5    MJ KD.13.L, S25 MJ, U 
184. Siedlice 93 R V 0,92    MJ KD.13.L, S25 MJ, U 
185. Siedlice 94 R V 1,29    MJ KD.13.L, S25 MJ, U 
186. Siedlice 100 R V 1,12    MJ KD.13.L, S25 MJ, U 

187. Siedlice 803/8 RV, RVI 1,74   MR, MJ 
KD.06.Z, S11 MJ, S13 UK,  

S14 UK 

188. Siedlice 804/4 R V 2,01   MR, MJ 
KD.06.Z, KD.13.L, S10 EE,  
S11 MJ, S12 NO, S13 UK 

189. Siedlice 804/5 R V 1,17   MJ KD.13.L, S11 MJ 
190. Siedlice 805/7  R VI 0,12   MR S6 KS 
191. Siedlice 835/3 R V 2,36    MJ KD.02.G, S21 MJ, U 
192. Siedlice 835/4    0,2  MJ KD.13.L 
193. Siedlice 836/4 Ł V 0,36    MJ KD.02.G, S21 MJ, U 

 
2. Zgodnie z art.10 ust. 3, art.36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów 
elementarnych objętych poniższą tabelą. Dla pozostałych terenów elementarnych 
na terenie objętym zmianą planu stawka wynosi 0%. 

 
Numery działek 

Lp. 
Symbol 
terenu 

w 
całości 

w części 

Pow. 
działki 
ogółem 

[ha] 

Obręb 

Dotychcza-
sowe 

przezna-
czenie 
terenu 

Zmiana 
przeznaczenia 

terenu 

Wysokość jed-
norazowej opłaty 

określonej w 
stosunku % do 

wzrostu wartości 
nieruchomości 

1 W4 MJ 
 

101 0,12 Wieńkowo 
teren upraw 
polowych 

teren zabudowy 
jednorodzinnej 30% 

2 W7 UR 
73 dr, 
74-80, 

81 

63-72, 82-84, 193 dr, 
194 11,39 Wieńkowo 

teren upraw 
polowych 

teren usług 
rzemiosła 10% 

3 W9 UR 
 10, 634/3, 12, 13/2, 

13/3 0,64 Wieńkowo 
teren upraw 
polowych 

teren usług 
rzemiosła 10% 

4 W24 UR 
196, 
197, 
208 

84/2, 193 dr, 195, 
201-207, 209-210, 

211/1-2, 212, 213/1-2 

29,00 Wieńkowo 
teren upraw 
polowych 

teren usług 
rzemiosła 10% 

5 W37 UR 
 

266 2,04 Wieńkowo 
teren upraw 
polowych 

teren usług 
rzemiosła 10% 

6 W38 UR 
282/1, 
299/1 

267, 281 dr, 282/2, 
299/2 5,37 Wieńkowo 

teren upraw 
polowych 

teren usług 
rzemiosła 10% 

7 W40 PS 
279, 
280 

267, 271/1, 273-276, 
277/1-2, 278, 281 dr, 

282/2, 292-295, 
296/1-2, 297, 298, 

299/2, 301, 

22,49 Wieńkowo 
teren upraw 
polowych 

teren 
przemysłu i 

składów 

10% 

8 W41 PS 268 266, 267, 269 8,87 Wieńkowo 
 teren przemy-

słu i składów 10% 
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9 T36 MJ 
 

45 0,25 Tatynia 
teren upraw 
polowych 

teren zabudowy 
jednorodzinnej 30% 

10 T54 MJ 
 

197/3 0,25 Tatynia 
teren łąk i 
pastwisk 

teren zabudowy 
jednorodzinnej 30% 

11 T68 MR  171 0,13 Tatynia 
teren łąk i 
pastwisk 

teren zabudowy 
zagrodowej 10% 

12 T76 MJ 177  0,11 Tatynia 
teren upraw 
polowych 

teren zabudowy 
jednorodzinnej 30% 

13 T80 MR  193/2 0,30 Tatynia 
teren upraw 
polowych 

teren zabudowy 
zagrodowej 10% 

14 T85 UR  222/1 0,46 Tatynia 
teren łąk i 
pastwisk 

teren usług 
rzemiosła 10% 

15 Tr24 UR 92  5,23 Trzeszczyn 
teren upraw 
polowych 

teren usług 
rzemiosła 10% 

16 Tr26 UR 86/1  0,31 Trzeszczyn 
teren upraw 
polowych 

teren usług 
rzemiosła 10% 

17 Tr27 UR 86/2  2,22 Trzeszczyn 
teren upraw 
polowych 

teren usług 
rzemiosła 10% 

18 Tr41 
MJ,U 

195/1, 
196 200 0,80 Trzeszczyn 

teren łąk i 
pastwisk 

teren zabudowy 
jednorodzinnej 

z usługami 

30% 

19 Tr56 UR 
305/2, 
305/4, 
305/5, 
305/6 

305/7 0,78 Trzeszczyn 
teren łąk i 
pastwisk 

teren usług 
rzemiosła 10% 

20 Tr64 UR 
 

338/2, 338/4 0,78 Trzeszczyn 
teren upraw 
polowych/ 
teren łąk i 
pastwisk, 
nieużytek 

teren usług 
rzemiosła 10% 

21 Tr68 UR 
 334/1 

0,54 Trzeszczyn 
teren upraw 
polowych 

teren usług 
rzemiosła 10% 

22 Tr70 UR 
 334/1 

0,60 Trzeszczyn 
teren upraw 
polowych 

teren usług 
rzemiosła 10% 

23 S11 MJ 
 

804/4, 803/8, 804/5 2,97 Siedlice 
teren zabu-
dowy zag-
rodowej/ 

teren zabu-
dowy jed-

norodzinnej 

teren zabudowy 
jednorodzinnej 

z 
dopuszczonymi 

usługami 

30% 

24 S16 MJ 
36/2-5, 
36/7, 
36/9, 
37  

 1,08 Siedlice 
teren zabu-
dowy wielo-

rodzinnej 

teren zabudowy 
jednorodzinnej 30% 

25 S17 
UT,UG 

36/8 
 0,06 Siedlice 

teren zabu-
dowy jed-

norodzinnej 

teren usług 
turystyki i 

gastronomii 

30% 

26 S18 MJ 
 

39 0,33 Siedlice 
teren 

zabudowy 
zagrodowej 

teren zabudowy 
jednorodzinnej 
z dopuszczony-

mi usługami 

30% 

27 S21 MJ,U 
74-79, 
81, 83, 
89/1 

85/2, 86-88, 89/2, 66, 
67, 835/1, 835/3 20,09 Siedlice 

teren zabu-
dowy jed-

norodzinnej 

teren zabudowy 
jednorodzinnej 

z  usługami 

30% 

28 S25 MJ,U 
 

91, 93, 94, 96-100 9,49 Siedlice 
teren zabu-
dowy jed-

norodzinnej 

teren zabudowy 
jednorodzinnej 

z  usługami 

30% 

Razem 126,70 

 
3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, na obszarze objętym zmianami, tracą 

moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Police, zatwierdzonego Uchwałą Nr III/19/88 Rady Narodowej Miasta i 
Gminy w Policach z dnia 27 października 1988 roku (Dz. Urzęd. Woj. 
Szczecińskiego z 1989r. Nr 1 poz. 5), podtrzymanego Uchwałą Nr IX/177/90 
Rady Miasta i Gminy w Policach z dnia 28 lutego 1992 roku (Dz. Urzęd. Woj. 
Szczecińskiego Nr 4 poz. 55), zmienionego Uchwałą Nr XXIV/176/92 Rady 
Miasta i Gminy w Policach z dnia 28 lutego 1992 roku (Dz. Urzęd. Woj. 
Szczecińskiego Nr 4 poz. 55).  

4. Zarząd Gminy w Policach oraz Burmistrz Gminy Police sprawują bieżący nadzór 
nad przestrzeganiem i realizacją ustaleń niniejszego planu. 
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§ 7 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
 
Przewodnicz ący Rady 

 
Witold Król  

 


