
 
 

UCHWAŁA Nr XLV/345/01 
Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 20 grudnia 2001 roku 
 
w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowani a przestrzennego gminy 
Police, w cz ęści dotycz ącej obszaru miejscowo ści Trzebie ż. 
 
 
 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, oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 
124, Nr 100, poz. 1085 i Nr 115, poz. 1229) oraz Uchwały Nr XXII/148/95 Rady 
Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 1995r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w części 
dotyczącej miejscowości Trzebież a także Uchwały Nr XXXII/242/00 Rady Miejskiej w 
Policach z dnia 29 grudnia 2000r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w 
części dotyczącej miejscowości Trzebież, Rada Miejska w Policach uchwala, co 
następuje:  
 

§ 1 
 

1. Uchwala się zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy 
Police zatwierdzonym 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. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa 
miejscowego Rady Gminy i Miasta w Policach (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 
1991r. Nr 1, poz. 4), zmienionym w części Uchwałą Nr XXIV/176/92 Rady Gminy i 
Miasta w Policach z dnia 28 lutego 1992r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie 
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Police (Dz. Urzęd. Woj. 
Szczecińskiego z 1992r. Nr 4, poz. 55) oraz Uchwałą  Nr XLVII/318/94 Rady Gminy i 
Miasta w Policach z dnia 11 lutego 1994r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. 
Polnej w Trzebieży (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1994r. Nr 4, poz. 38).  

 
2. Zmiany obejmują teren w granicach obrębu geodezyjnego Trzebież, z wyłączeniem  
    obszaru morskich  wód wewnętrznych, o powierzchni 982,91 ha. 
 
3. Przedmiotem zmian w planie jest całościowe opracowanie terenu z uwzględnieniem 

funkcji: zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, rekreacyjno-
wypoczynkowej, usługowej, usługowo-produkcyjnej, przemysłowej, portowej, 
urządzeń obsługi komunikacji i funkcji towarzyszących, terenów rolnych, leśnych oraz 
dolesień. 

 
4. Granice opracowania zmian zaznaczono na rysunku zmian w planie w skali 1:5000   
    stanowiącym załącznik (rysunek) nr 1 do niniejszej uchwały.  
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§ 2 
 

1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmian w planie: 
1) Obszar objęty zmianami podzielony został na tereny elementarne, oznaczone               

i opisane na 18 rysunkach zmian: 
a) rysunek nr 1 w skali 1:5000 obejmuje obręb geodezyjny Trzebież, z wyłączeniem 

obszaru morskich  wód wewnętrznych oraz terenów opracowanych w skali 
1:1000 w niniejszym planie (rysunki nr 2÷18), w zakresach oznaczonych w 
sposób opisany w legendzie i ponumerowanych na tym rysunku; podzielony 
został na 59 terenów elementarnych, w tym 23 komunikacyjne.  

    Tereny elementarne oznaczone symbolami RZ, RP oraz ZL nie są wliczone w  
podaną liczbę terenów elementarnych, posiadając wspólne ustalenia, grupowane     
są w jedną „Kartę terenu”. 

b) rysunek nr 2 w skali 1:1000 obejmuje obszar w płn.-zach. części miejscowości, 
graniczący z kompleksem leśnym przy granicy z gminą Nowe Warpno, 
podzielony został na 5 terenów elementarnych, w tym 3 komunikacyjne, 

c) rysunek nr 3 w skali 1:1000 obejmuje obszar w płn.-zach. części miejscowości,                  
od płd.-wsch. graniczy z kompleksem leśnym; podzielony został na 4 tereny 
elementarne, w tym 2 komunikacyjne, 

d) rysunek nr 4 w skali 1:1000 obejmuje obszar w płn.-zach. części miejscowości, 
od strony zach. graniczy z gminą Nowe Warpno; podzielony został na 3 tereny 
elementarne, w tym 2 komunikacyjne, 

e) rysunek nr 5 w skali 1:1000 obejmuje obszar w części płn.-zach., graniczący z 
terenem plaży; podzielony został na 11 terenów, w tym 6 komunikacyjnych, 

f)  rysunek nr 6 w skali 1:1000 obejmuje obszar w płn. części miejscowości, 
graniczy z terenem zagospodarowania przyplażowego; podzielony został na 15 
terenów, w tym 8 komunikacyjnych, 

g) rysunek nr 7 w skali 1:1000 obejmuje obszar położony po obu stronach ul.Polnej; 
podzielony został na 43 tereny elementarne, w tym 18 komunikacyjnych, 

h) rysunek nr 8 w skali 1:1000 obejmuje obszar położony w centralnej części 
miejscowości, w sąsiedztwie szkoły; podzielony został na 7 terenów 
elementarnych,   w tym 3 komunikacyjne, 

i)  rysunek nr 9 w skali 1:1000 obejmuje obszar położony pomiędzy osiedlem przy           
ul. Osadników a kompleksem leśnym; podzielony został na 2 tereny 
elementarne, w tym 1 komunikacyjny, 

j)  rysunek nr 10 w skali 1:1000 obejmuje obszar nad Zalewem Szczecińskim, przy  
      ul. Kwiatkowskiego; podzielony został na 10 terenów elementarnych, w tym 3   
      komunikacyjne, 

k) rysunek nr 11 w skali 1:1000 obejmuje obszar na płd. od ul. Kwiatkowskiego,   
graniczy z kompleksem użytków zielonych; podzielony został na 17 terenów 
elementarnych, w tym 5 komunikacyjnych, 

l)  rysunek nr 12 w skali 1:1000 obejmuje obszar w rejonie ul. Brzozowej; 
podzielony został  na 7 terenów elementarnych, w tym 4 komunikacyjne, 

ł)  rysunek nr 13 w skali 1:1000 obejmuje obszar pomiędzy ul. Kościuszki a 
terenami kolejowymi; podzielony został na 4 tereny elementarne, w tym 2 
komunikacyjne, 

m) rysunek nr 14 w skali 1:1000 obejmuje obszar położony po obu stronach ul.                
T. Kościuszki oraz przy przedłużeniu ul. Brzozowej w kierunku                             
ul. Kwiatkowskiego; podzielony został na 46 terenów elementarnych, w tym  23 
komunikacyjne, 

n) rysunek nr 15 w skali 1:1000 obejmuje obszar w płd. części miejscowości, 
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między ul. T. Kościuszki, a projektowaną obwodnicą w kierunku Nowego 
Warpna; podzielony został na 26 terenów elementarnych, w tym 12 
komunikacyjnych, 

o) rysunek nr 16 w skali 1:1000 obejmuje obszar w rejonie terenów składowych 
nadleśnictwa ; podzielony został na 10 terenów elementarnych, w tym 5 
komunikacyjne,  

p) rysunek nr 17 w skali 1:1000 obejmuje obszar w płn. części miejscowości przy             
ul. Rybackiej; podzielony został na 2 tereny elementarne, w tym 1 
komunikacyjny, 

r)  rysunek nr 18 w skali 1:1000 obejmuje obszar w płn. części miejscowości, na płd.            
od ul. Rybackiej; podzielony został na 4 tereny elementarne, w tym 2 
komunikacyjne. 

2) Dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano szczegółowe ustalenia 
obowiązujące dla całego terenu elementarnego zawarte w „Karcie terenu”. 

3) Tereny elementarne, dla których sformułowano identyczne ustalenia, grupowane są       
w jedną „Kartę terenu”. 

4) W obrębie terenu elementarnego występować mogą szczególne ograniczenia z    
tytułu: 

a) objęcia ochroną dóbr kultury, 
b) położenia w zasięgu stref ochronnych ujęcia wody „Trzebież ”, 
c) położenia w zasięgu pasa technicznego morskich wód wewnętrznych, 
d) położenia w zasięgu pasa ochronnego morskich wód wewnętrznych, 
e) położenia w strefach zagrożonych zalewami powodziowymi - poniżej rzędnej  

1,3 m.n.p.m., i w strefach zagrożonych podtapianiem fundamentów - poniżej 
rzędnej  2,5 m.n.p.m. 

f) położenia w strefach o średniokorzystnych i niekorzystnych warunkach 
geologiczno - inżynierskich.        

Ograniczenia te zawarto w § 4 niniejszej uchwały. Informacje o występowaniu    
ograniczeń wynikających z tych tytułów zawarto w odpowiednich „Kartach terenu”. 
Obszar pasa ochronnego morskich wód wewnętrznych obejmuje pełne zakresy         
rys. nr 2 ÷13, 17, 18 oraz części rys. nr 1 i 14. Obszar ten oznaczono na rysunku nr 
1 i nr 14. Informacje o występowaniu ograniczeń wynikających z tego tytułu wpisano 
do właściwych „Kart terenów” . 

5) Szczegółowe ustalenia zawarte w „Karcie terenu”, łącznie z ustaleniami 
omówionymi w poprzednim punkcie, są jedynymi pełnymi ustaleniami odniesionymi 
do  wyodrębnionych fragmentów przestrzeni.       

6) Dla całego obszaru objętego zmianami ustalone zostały zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej (§ 5 niniejszej uchwały). 

7) Każdy teren elementarny oznaczono na rysunkach zmian (załączniki nr 1÷18 do 
niniejszej uchwały) oraz w tekście zmian w planie (§ 3 niniejszej uchwały) 
identyfikatorem cyfrowo-literowym (SYMBOL TERENU). 

    Liczba oznacza kolejny numer terenu lub ulicy, symbol literowy oznacza główną 
funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną ulicy. 

8) Załącznikom graficznym odpowiadają kolejno ustalenia tekstu zmian: 
 rysunek nr 1  w skali 1:5000 - § 3 ust. 1,  
 rysunek nr 2  w skali 1:1000 - § 3 ust. 2,  
 rysunek nr 3  w skali 1:1000 - § 3 ust. 3,  
 rysunek nr 4  w skali 1:1000 - § 3 ust. 4,  
 rysunek nr 5  w skali 1:1000 - § 3 ust. 5, 
 rysunek nr 6  w skali 1:1000 - § 3 ust. 6,  
 rysunek nr 7  w skali 1:1000 - § 3 ust. 7,  
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 rysunek nr 8  w skali 1:1000 - § 3 ust. 8,  
 rysunek nr 9  w skali 1:1000 - § 3 ust. 9,  
 rysunek nr 10  w skali 1:1000 - § 3 ust. 10,  
 rysunek nr 11  w skali 1:1000 - § 3 ust. 11,  
 rysunek nr 12  w skali 1:1000 - § 3 ust. 12,  
 rysunek nr 13  w skali 1:1000 - § 3 ust. 13,  
 rysunek nr 14  w skali 1:1000 - § 3 ust. 14, 
   rysunek nr 15  w skali 1:1000 - § 3 ust. 15,  
   rysunek nr 16  w skali 1:1000 - § 3 ust. 16,  
   rysunek nr 17  w skali 1:1000 - § 3 ust. 17,  
   rysunek nr 18  w skali 1:1000 - § 3 ust. 18,  
 
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, segregujący 
treść ustaleń w 10-ciu punktach. Pełny układ „Karty terenu” obejmuje: 
SYMBOL TERENU 
1. Powierzchnia w ha. 
2. Granice terenu - przybliżony, słowny opis granic terenu elementarnego 

posługujący się nazwami ulic i innymi elementami topograficznymi  lub 
symbolami sąsiednich terenów elementarnych. 

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. 
10. Ustalenia inne. 

2) Każde sformułowanie tekstowe w „Karcie terenu” oznaczone jest symbolem 
dwuliczbowym. Pierwsza liczba (liczby od 3 do 10) oznacza odpowiedni punkt 
układu formalnego „Karty terenu”; druga liczba oznacza numer kolejny zapisu w 
ramach punktu układu formalnego. 

3) Brak zapisu w „Karcie terenu” punktu wyróżnionego liczbą od 4 do 10 oznacza, że 
nie wprowadza się ustaleń. 

4) Nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunkach zmian. 
5) Ilekroć w „Karcie terenu” w punkcie 4 mowa jest o: 

a) wysokości zabudowy  - 1,5 lub 2,5 kond., oznacza to odpowiednio 1 lub 2 
kondygnacje nadziemne z użytkowym poddaszem, wysokość do kalenicy 
oznacza wymiar od poziomu posadzki parteru, 

b) poziomie  ± 0,00, oznacza to poziom posadzki parteru od poziomu terenu przy 
najwyżej położonym wejściu. 

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

1) Rysunki nr 1÷15 w skalach 1:5000, 1:1000 są integralną częścią zmian i stanowią 
kolejno załączniki nr 1÷15 do niniejszej uchwały. 

2) Każdy teren elementarny jest wyodrębniony na rysunkach zmian i oznaczony 
symbolem zgodnym z odpowiednią „Kartą terenu”. 

3) Każde ustalenie przedstawione na rysunkach zmian znajduje odpowiednie 
odwzorowanie w ustaleniu tekstowym. 
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4) Wszystkie symbole graficzne użyte na rysunkach zmian zostały objaśnione w 
legendzie. 

5) Obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne na rysunkach 
zmian: 
- linie rozgraniczenia terenów elementarnych o różnym przeznaczeniu bądź różnych 

zasadach zagospodarowania, 
- obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy. 

6) Zagospodarowanie wewnętrzne kwartałów jest orientacyjne, o ile ustalenia w 
„Karcie terenu” nie stanowią inaczej. 

     
 

§ 3 
 

1.Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 1: 
 

1) SYMBOL TERENU:  1  ZN 1. Powierzchnia terenu (ha): 5,55 

 2. Granice terenu Płn.- zach. granica opracowania.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Istniejąca zieleń naturalna. 
Dopuszcza się lokalizację pomostów dla celu rekreacji przywodnej 
(wędkarstwo, cumowanie niewielkich jednostek pływających) wzdłuż linii 
brzegowej Zalewu Szczecińskiego, po uzgodnieniu z dyrektorem Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

Zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń oznakowania nawigacyjnego, 
budowli hydrotechnicznych oraz urządzeń z p-ktu 3.2. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji za wyjątkiem urządzeń z p-kt 4.1. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Cenna strefa faunistyczna i korytarz ekologiczny - do zachowania i 
ochrony. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Służebność gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i 
zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych. 

 10. ustalenia inne 10.1.  Teren położony w granicach pasa technicznego morskich  wód  
  wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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2) SYMBOL TERENU:  1a  ZN 1. Powierzchnia terenu (ha): 8,70 

 2. Granice terenu Płn. granica opracowania.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Falochron w granicach portu morskiego Trzebież. 
Dopuszcza się wykorzystanie terenu dla potrzeb rekreacji przywodnej po 
odpowiednim zainwestowaniu (umocnieniu linii brzegowej, podniesieniu 
rzędnej terenu i doprowadzeniu mediów). 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Istniejąca zieleń naturalna. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Służebność gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i 
zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych. 

 10. ustalenia inne  - 

 

3) SYMBOL TERENU:  UTp 1. Powierzchnia terenu (ha): 10,65 

 2. Granice terenu Płn. granica opracowania.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Istniejąca plaża. 
Dopuszcza się budowę mola, po uzgodnieniu z dyrektorem Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

Zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń oznakowania nawigacyjnego, 
budowli hydrotechnicznych, urządzeń plażowych. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji za wyjątkiem urządzeń z p-kt 4.1. 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Zakaz parkowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Służebność gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i 
zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa technicznego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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4) SYMBOL TERENU:  2  UT 1. Powierzchnia terenu (ha): 5.84 

 2. Granice terenu Płn.-zach. część terenu opracowania - użytki rolne (RP,RZ), kompleks leśny ZL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

4.2. 

Istniejący zespół obiektów i urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych        
- do zachowania. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Minimalna powierzchnia działki - 1000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. Zakaz 
wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 60% 
pow. każdej działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych  - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 

5) SYMBOL TERENU:  3  UT 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,55 

 2. Granice terenu Ulica wzdłuż plaży (24 KD) , ul. 09 KL, ul. 25 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

Istniejący zespół zabudowy wolno stojącej - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygn. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Minimalna powierzchnia działki - 1000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.3. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.     
60% pow. każdej działki. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych.

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Lokalny ciąg pieszy (patrz rysunek zmian) - do zachowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód  
wewnętrznych  - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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6) SYMBOL TERENU:  4  U, ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,24 

 2. Granice terenu Ciąg pieszo-jezdny przy plaży(15 KP-R), teren 5 MJ,U, ul.25 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa usługowa, zieleń parkowa - skwer. 
Towarzysząca zabudowa mieszkaniowa. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni każdej działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. Zakaz 
wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 50% 
pow. każdej działki.. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Lokalny ciąg pieszy (patrz rysunek zmian) - do zachowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

7) SYMBOL TERENU:  5  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,40 

 2. Granice terenu Teren 4 U,ZP, ul.04 KZ (ul. Osadników). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczalnymi usługami 
towarzyszącymi 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 400 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.      
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Budynki przy ul. Osadników 7,11,13 oraz przy ul. Bocznej 4, 5                 
w ewidencji konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Istniejący układ komunikacyjny do zachowania. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 
Lokalny ciąg pieszy (patrz rysunek zmian) - do zachowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Część terenu położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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8) SYMBOL TERENU:  6  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha) : 6,20 

 2. Granice terenu Ulica 04 KZ (ul. Osadników), ul. 09 KL, ul. 12 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczalnymi usługami 
towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.   
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Budynki przy ul. Bocznej 8,9 oraz przy ul. Osadników 15                             
w ewidencji konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Istniejący układ komunikacyjny do zachowania. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 
Lokalny ciąg pieszy (patrz rysunek zmian) - do zachowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Część terenu położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 

9) SYMBOL TERENU:  7   MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 6,40 

 2. Granice terenu Kompleks leśny (ZL), ul. Osadników (04 KZ), ul. 09 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczalnymi usługami 
towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca lub zwarta - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.      
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Budynki przy ul. Leśnej 11 i 13 w ewidencji konserwatorskiej                   -
obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Istniejący układ komunikacyjny do zachowania. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 
Lokalny ciąg pieszy (patrz rysunek zmian) - do zachowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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10) SYMBOL TERENU:  8   MJ, U 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,58 

 2. Granice terenu Kompleks leśny (ZL), ul. W.O.P. (03KZ). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Istniejąca kompozycja osiedla do zachowania. 
Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.     
40% pow. każdej działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV - do zachowania. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

11) SYMBOL TERENU:  9   MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 5,54 

 2. Granice terenu Ulica Osadników (04 KZ), kompleks użytków zielonych (RZ,RP). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczalnymi usługami 
towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca lub zwarta - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.      
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Budynki przy ul. Osadników 2,4,8,10,14,16,22,24,26  w ewidencji 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Istniejący układ komunikacyjny do zachowania. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 
Lokalny ciąg pieszy (patrz rysunek zmian) - do zachowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Część terenu położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3        
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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12) SYMBOL TERENU:  10  UT 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,58 

 2. Granice terenu Ciąg pieszo-jezdny 15 KP-R, ul. Osadników (04 KZ), teren 11 UTw. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Wielofunkcyjny ośrodek rekreacyjno-sportowy z bazą noclegową.   

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

Powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. 
5.2. 

Zakaz parcelacji. 
W płn. części terenu istniejące wydzielenie ciągu komunikacyjnego - do 
zachowania. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. Zakaz      wycinki 
wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.        40% 
pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

W części płn. istniejący publiczny pieszy ciąg komunikacyjny                       - do 
zachowania. 
Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich wód wewnętrznych - 
obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 

13) SYMBOL TERENU:  11  UTw 1. Powierzchnia terenu (ha):  8,65 

 2. Granice terenu Płn. granica opracowania (morskie wody wewnętrzne), ul.04 KZ. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

3.2. 

Teren przywodnego ośrodka sportowo-turystycznego i szkoleniowego z 
bazą noclegową i koniecznymi usługami nieuciążliwymi. 
Istniejąca zabudowa mieszkaniowa - do zachowania.      

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1.  
 

4.2. 
 

4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - zespół zabudowy do zachowania.   
Powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni działki, za wyjątkiem działki nr 
148, gdzie dopuszcza się 35 %.  
Wysokość zabudowy do 3,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
   

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. Zakaz wycinki 
wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 50% pow. 
każdej działki. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
 

9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
(patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Służebność gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i 
zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych. 

 10. ustalenia inne 10.1. 
 
 

10.2. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w granicach pasa 
technicznego morskich wód wewnętrznych -obowiązują ustalenia w/g §4. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) położony w granicach pasa ochronnego 
morskich wód wewnętrznych -obowiązują ustalenia w/g §4. 
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14) SYMBOL TERENU:  12  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,47 

 2. Granice terenu Ulica Rybacka (08 KL), projekt. ulica 04 KZ.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczalnymi usługami 
towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca lub zwarta - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 38÷45o.  

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

7.1. 
 

7.2. 
 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

    Budynki przy ul. Rybackiej 4,6,14,18,20,24 w ewidencji 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    
§ 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

15) SYMBOL TERENU:  13  MJ,U                                                                                                                                     1. Powierzchnia terenu (ha): 2,05 

 2. Granice terenu Ulica 16 KP-R (granica portu), ul. Rybacka (08 KL).  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczalnymi usługami 
towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca lub zwarta - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.     
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 
 

7.3. 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 
Budynek mieszkalny przy ul. Rybackiej nr 5 wpisany do rejestru 
zabytków - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

    Budynki przy ul. Rybackiej 1,3,5,7,11,19,21,23 w ewidencji 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Część terenu położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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16) SYMBOL TERENU:  14  U, MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,40 

 2. Granice terenu Projekt. ulica 04 KZ, teren 12 MJ,U, ul. Rybacka (08KL). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa usługowa z towarzyszącą funkcją mieszkaniową. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki.  
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 45o.   

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. Zakaz 
wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.    
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

    Budynek przy ul. Rybackiej 2 w ewidencji konserwatorskiej                       
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Część terenu położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 
 

7) SYMBOL TERENU:  15  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,35 

 2. Granice terenu (Stara Trzebież-centrum) Ul. W.O.P. (03 KZ), projekt. ul. 04 KZ,                       
projekt. ul.19 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa i usługowa. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.     
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 
 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej                            - 
obowiązują ustalenia w/g § 4. 

    Budynek przy ul. W.O.P. nr 3 w ewidencji konserwatorskiej                         
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
Część terenu położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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18) SYMBOL TERENU:  16  UO 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,48 

 2. Granice terenu (Stara Trzebież - centrum). Ul. W.O.P. (03 KZ), projekt. ul. 19 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Usługi oświaty . 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 
- 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.      
30% pow. każdej działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej                            -
obowiązują ustalenia w/g § 4. 

    Budynki przy ul. W.O.P. nr 7 i 9 w ewidencji konserwatorskiej                        
-obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Część terenu położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

19) SYMBOL TERENU:  17  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,70 

 2. Granice terenu (Stara Trzebież - centrum). Ul. W.O.P. (03 KZ), projekt. ul.19 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.      
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

    Budynki przy ul. W.O.P. nr 17 i 19 w ewidencji konserwatorskiej                  
-obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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20) SYMBOL TERENU:  18  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 4,43 

 2. Granice terenu Ul. W.O.P. (03 KZ), ul. Dolna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca i zwarta - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.      
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

    Budynki przy ul. W.O.P. nr 23,27,33,43, Jana z Kolna 2 oraz przy ul. 
Dolnej nr 1,2,4,6,12,14 w ewidencji konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Istniejący układ komunikacyjny do zachowania. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

21) SYMBOL TERENU:  19  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,22 

 2. Granice terenu (Stara Trzebież - centrum). Ul. W.O.P. (03 KZ), ul. T. Kościuszki (02 KZ). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 3,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.    
20% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

    Budynek przy ul. T. Kościuszki nr 3 w ewidencji konserwatorskiej                 
-obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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22) SYMBOL TERENU:  20  UO 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,70 

 2. Granice terenu (Stara Trzebież - centrum). Ul. W.O.P. (03 KZ), ul. T. Kościuszki (02 KZ). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Usługi oświaty. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejący zespół zabudowy oraz urządzenia sportowe - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.      
30% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 
Na terenie obiekty zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków (patrz 
rysunek zmian)  -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 

23) SYMBOL TERENU:  21  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 9,60 

 2. Granice terenu Ul. W.O.P. (03 KZ), ul. Szkolna, ul. T. Kościuszki (02 KZ). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa i usługowa. 
Istniejąca remiza O.S.P. - do zachowania. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.    
20% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

    Budynki przy ul. W.O.P. nr 12,14,18,20,22,24,28,34,36,48,50,52,56,58, 
60, 62,70, przy ul. Kościuszki nr 7,11,15, ul. Szkolnej 2, ul. M. Kopernika  
nr 3,4,5 i remiza w ewidencji konserwatorskiej - obowiązują ustalenia          
w/g §4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Istniejący układ komunikacyjny do zachowania. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejący rów melioracyjny do zachowania z możliwością jego 
modernizacji. 
Część terenu położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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24) SYMBOL TERENU:  22  UZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,55 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszki (02 KZ), teren elementarny 21 MN,U. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa usługowa - ośrodek zdrowia. 
Dopuszcza się mieszkania funkcyjne dla funkcji 3.1. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.     
30% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 

25) SYMBOL TERENU:  23  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,35 

 2. Granice terenu Ul. T. Kościuszki (02 KZ), tereny kolejowe (01 KK). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.     
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrzne komunalnego ujęcia  
wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Budynek przy ul. T. Kościuszki nr 23 w ewidencji konserwatorskiej               
-obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Teren objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia 
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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26) SYMBOL TERENU:  24  RLU 1. Powierzchnia terenu (ha): 6,10 

 2. Granice terenu Użytki rolne (RZ,RP), projekt.ul.11 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Urządzenia obsługi gospodarki leśnej - do dalszego użytkowania. 
Istniejące lądowisko dla helikopterów - do dalszego użytkowania. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

27) SYMBOL TERENU:  25  UK, U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,48 

 2. Granice terenu (Stara Trzebież - centrum). Ul. Rybacka (08 KL), ul. 07 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa usługowa. Kościół, hotel, restauracja. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

Istniejąca zabudowa - do zachowania. 
 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Istniejące parcelacje - do zachowania. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.      
20% pow. każdej działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 
 

7.3. 

Teren kościoła (patrz rysunek zmian) objęty strefą „A” ścisłej ochrony 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

    Budynek restauracji przy ul.Portowej w ewidencji konserwatorskiej              
-obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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28) SYMBOL TERENU:  26  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,58 

 2. Granice terenu (Stara Trzebież - centrum). Ul. T.Kościuszki (02 KZ), ul. Portowa, port rybacki. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.   
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

    Budynek przy ul. Portowej 15 w ewidencji konserwatorskiej                         
-obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Istniejący układ komunikacyjny do zachowania. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

29) SYMBOL TERENU:  27  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,10 

 2. Granice terenu (Stara Trzebież - centrum). Ul. T.Kościuszki (02 KZ), ul. Brzozowa, ul.Portowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.   
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

    Budynki przy ul.T.Kościuszki nr 2,4,8,14,16,18, oraz przy ul.Portowej       
nr 2,4,6,10,12,14,16,18 w ewidencji konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Część terenu położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i      
§ 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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30) SYMBOL TERENU:  28  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 9,47 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszk (02 KZ), ul. Brzozowa (14 KL). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.     
30% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

    Budynki przy ul.T.Kościuszki nr 22,26,34 w ewidencji konserwatorskiej        
-obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Istniejący układ komunikacyjny do zachowania. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejący rów melioracyjny do zachowania, z możliwością modernizacji. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

31) SYMBOL TERENU:  29  UO 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,40 

 2. Granice terenu Ul. W.O.P. (03 KZ), teren 18 MJ,U,  proj. ul. 19 KL, kompleks gruntów rolnych 
RZ,RP,             

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Usługi oświaty.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

Istniejący zespół zabudowy - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 4 kondygnacji. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.      
30% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i     
§ 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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32) SYMBOL TERENU:  30  ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,14 

 2. Granice terenu Morskie wody wewnętrzne, port morski (31 GW), ul.Portowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

 
3.3. 

Park z istniejącym starodrzewem. 
W płn.-zach. części terenu dopuszcza się nieuciążliwe usługi związane z 
obsługą jednostek pływających. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) w granicach portu morskiego 
Trzebież. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Zakaz działań powodujących degradację drzewostanu. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

Służebność gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i 
zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych. 

 10. ustalenia inne 10.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w granicach pasa 
ochronnego morskich wód wewnętrznych -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

33) SYMBOL TERENU:  31  GW 1. Powierzchnia terenu (ha): 6,24 

 2. Granice terenu Morskie wody wewnętrzne, ul. Portowa (07 KD), ul. Kwiatkowskiego (07 KD,   
06 KL). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

3.2. 

Port morski Trzebież z funkcjami: rybołówstwa, żeglugi pasażerskiej, 
żeglarstwa, przeładunków, morskiego przejścia granicznego. 
Istniejąca stacja paliw - do zachowania.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

Istniejąca zabudowa - do zachowania. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci do 50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Istniejące parcelacje - do zachowania. 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

    Budynek przy ul. Portowej nr 5 w ewidencji konserwatorskiej                       
-obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV - do zachowania. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i     
§ 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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34) SYMBOL TERENU:  32  ZC 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,75 

 2. Granice terenu Grunty rolne (RZ,RP), kompleks leśny (ZL) ,ul. 05 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Cmentarz . 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu, w tym 
starodrzewu. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren objęty strefą „K” ochrony krajobrazu -obowiązują ustalenia w/g §4. 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

35) SYMBOL TERENU:  33  WZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,52 

 2. Granice terenu Granica opracowania rys. nr 14, (ul. 17 KP-R),  grunty rolne (RZ,RP). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Tereny rozbudowy komunalnego ujęcia wody. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych              z 
funkcją 3.1. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

Teren objęty strefą ochrony pośredniej wewnętrznej - obowiązują ustalenia 
w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Dojazd z ciągu pieszo-rowerowego 17 KP-R. 

 9. ustalenia inżynieryjne  - 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

36) SYMBOL TERENU:  34  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,34 

 2. Granice terenu Teren 01 KK, ul.21 KL, kompleks gruntów rolnych RZ,RP. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Istniejąca zabudowa wolno stojąca - do zachowania. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygn. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 38÷50o.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki: - 800 m2 , z dostępem z ul. 21 KL. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.    
50% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich  
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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37) SYMBOL TERENU:   ZL 1. Powierzchnia terenu (ha): 298,76 

 2. Granice terenu Lasy w granicach opracowania rysunku nr 1 wraz z uzupełniającymi użytkami 
rolnymi i naturogenicznymi. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

 
 
 
 

3.3. 
 

3.4. 
3.5. 

Lasy ochronne. 
Dopuszcza się zagospodarowanie rekreacyjno - turystyczne dla obsługi 
szlaków turystycznych i tras komunikacyjnych nie wymagające 
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Zespoły zabudowy zagrodowej leśnej oraz zespół obiektów 
Nadleśnictwa Trzebież - do zachowania. 
Dolesienia w/g rysunku zmian. 
Dopuszcza się inne dolesienia na gruntach rolnych o niskiej przydatności 
rolniczej z wyłączeniem obszarów z punktu 6.1. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 
 

Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów z punktów  3.2. i 3. 3. oraz  
terenów rolnych niskich klas bonitacyjnych w rejonach istniejących 
zespołów zabudowy zagrodowej leśnej. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Śródleśne podmokłe obniżenia, torfowiska, mszary, trzęsawiska (użytki 
ekologiczne) - do zachowania jako tereny występowania cennych 
gatunków roślin i zwierząt oraz retencjonowania wód.                 
Obowiązuje zakaz zalesiania tych terenów. 

   6.2. Obowiązuje ochrona pomników przyrody położonych przy leśniczówce 
Mazańczyk (płd. granica opracowania) - patrz rysunek zmian. 

   6.3. 
 

6.4. 
 

6.5. 
6.6. 

Obowiązuje ochrona ostoi zwierząt prawnie chronionych - w płd. części 
obszaru opracowania (patrz rysunek zmian). 
Istniejące korytarze ekologiczne - konieczne zachowanie ciągłości 
systemów ekologicznych. 
Cieki wodne (patrz rysunek zmian) do zachowania i ochrony. 
Część terenów (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony pośredniej 
zewnętrznej komunalnego ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g  § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 
 

7.2. 
 

7.3. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W III ochrony  
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia  
w/g § 4, 
Na terenie leśniczówki Mazańczyk (patrz rysunek zmian) -strefa „B” 
ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

    Budynek administracyjny Nadleśnictwa Trzebież - ul.W.O.P. nr 72 w 
ewidencji konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Wzdłuż Karwiej Strugi wariantowa rezerwa terenu pod dojazd do portu 
(28 KZ) do sprecyzowania po docelowym rozwiązaniu funkcjonalnym 
terenów portowych. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej dla obiektów                 
z p-ktu 3.2. i 3.3. w/g § 5. 
We wsch. części kompleksu, przy 04 KZ, istniejąca linia napowietrzna   
SN - do likwidacji . 

   9.3. 
 

9.4. 
 

9.5. 

Istniejące linie napowietrzne SN i stacje transformatorowe 15/0,4 kV          
- do zachowania. 
Wzdłuż drogi 01 KG (od płd. granicy opracowania) i 03 KZ (zachodnia 
granica opracowania) istniejąca linia telekomunikacyjna do zachowania. 
Wzdłuż drogi 01 KG (na odcinku j. w.) i 03 KZ (na odcinku j. w.) 
projektowany gazociąg średniego ciśnienia. 

 10. ustalenia inne 10.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w granicach pasa 
ochronnego morskich  wód wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g §4. 
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38) SYMBOL TERENU:  RZ, RP 1. Powierzchnia terenu (ha): 345,50 

 2. Granice terenu Użytki rolne w granicach opracowania rysunku nr 1. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

3.2. 
 
 
 

3.3. 
 

Uprawy polowe - grunty orne, łąki i pastwiska częściowo zmeliorowane 
(patrz rysunek zmian). 
Dopuszcza się lokalizację pomostów dla celu rekreacji przywodnej 
(wędkarstwo, cumowanie niewielkich jednostek pływających) wzdłuż lini 
brzegowej Roztoki Odrzańskiej, po uzgodnieniu z dyrektorem Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. 
Dopuszcza się inne, nie oznaczone na rysunku zmian, dolesienia na 
gruntach o niskiej przydatności rolniczej przyległych do kompleksów 
leśnych, z wyłączeniem terenów z pkt. 6.1. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń z p-kt. 3.2., 3.3. i urządzeń 
inżynieryjnych. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 
 
 
 

6.3. 
 

6.4. 
6.5. 

Użytek ekologiczny „Struskie Bagna” (patrz rysunek zmian) do 
zachowania i ochrony. Zakaz zalesiania. 
Śródpolne oraz przyległe do kompleksów leśnych podmokłe obniżenia, 
torfowiska, mszary, trzęsawiska (inne użytki ekologiczne) - do 
zachowania jako tereny występowania cennych gatunków roślin i 
zwierząt oraz retencjonowania wód.                                                                   
Obowiązuje zakaz zalesiania tych terenów. 
Istniejące korytarze ekologiczne - konieczne zachowanie ciągłości 
systemów ekologicznych. 
Istniejące obszary lasów i zadrzewień do zachowania. 
Cieki wodne (patrz rysunek zmian) do zachowania i ochrony. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 
 

8.2. 

Wzdłuż wału p. powodziowego projektowana ścieżka rowerowa. 
Przebieg ścieżki istniejącą drogą przywałową dostosowaną do obsługi 
wału p. powodziowego Trzebież - Uniemyśl. 
Dopuszcza się przebieg ścieżki po koronie wału pod warunkiem 
dostosowania konstrukcji wału i uzyskaniu stosownych uzgodnień. 

 9. Ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 

Przebieg (patrz rysunek zmian) linii i kabli energetycznych SN                 
- do zachowania. 
Istniejąca linia napowietrzna SN wzdłuż ulicy 14 KL - do likwidacji. 

   9.3. Istniejące stacje transformatorowe 15/ 0,4 kV  - do zachowania. 
   9.4. 

 
9.5. 

 
 
 

9.6. 
9.7. 
9.8. 

 
9.9. 

Przy ul. 06 KL i Luku ul.27 KD projektowana stacja transformatorowa 
15/0,4 kV  typu miejskiego. 
Przy ul. 05 KL (cmentarz 32 ZC) rezerwa terenu o pow.1,0 ha z 
przeznaczeniem pod elektroenergetyczną stację 110/15 kV. 
Wariantowe trasy (patrz rysunek zmian) linii zasilających WN, ze strefą 
ochronną o szer. 40 m. wzdłuż linii.  
Istniejące przepompownie melioracyjne - do zachowania. 
Istniejący wał przeciwpowodziowy - do modernizacji. 
Część terenu narażona na zalewy powodziowe - obowiązują ustalenia 
w/g § 5. 
Służebność gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i 
zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych. 

 10. ustalenia inne 10.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w granicach pasa 
ochronnego morskich  wód wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g §4. 
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39) SYMBOL TERENU:  01  KG 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,20 

 2. Granice terenu Projektowane obejście drogowe Trzebieży w kierunku Nowego Warpna (w płd. 
części miejscowości). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy głównej. Droga wojewódzka nr 114 – istniej. na odcinku do 
skrzyżowania z ul. T.Kościuszki (02 KZ),  projektowana od w/w 
skrzyżowania w kierunku płn.-zach. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
 

8.3.  
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 25,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. 3,5 m 
- pobocza.  
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej  
(na odcinku od 02KZ  w kierunku Uniemyśla). 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

  10. ustalenia inne  - 

 

40) SYMBOL TERENU:  02  KZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,90 

 2. Granice terenu  Część ul. T. Kościuszki. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga wojewódzka nr 114, projektowana 
droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Preferuje się zieleń wysoką przyuliczną, jeśli nie koliduje z punktem 3.1. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Ulica położona  w strefie „B” ochrony konserwatorskiej -obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian           - 
min. 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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41) SYMBOL TERENU:  03  KZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,19 

 2. Granice terenu Część ul. W.O.P. i przedłużenie do projektowanej ul. 01KG (droga wojew.             
nr 114). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga wojewódzka nr 114.    
Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Preferuje się zieleń wysoką przyuliczną, jeśli nie koliduje  z punktem 3.1.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Część ulicy (patrz rysunek zmian) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
-obowiązują ustalenia w/g § 4 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - min. 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki, dopuszcza się pobocza poza terenem zabudowy. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

42) SYMBOL TERENU:  04  KZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,85 

 2. Granice terenu  Część ul.Osadników, część ul.Rybacka i przedłużenie do proj. ul. 01 KG.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca i projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Preferuje się zieleń wysoką przyuliczną , jeśli nie koliduje  
 z punktem 3.1.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Część ulicy (patrz rysunek zmian) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
-obowiązują ustalenia w/g § 4 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
 

8.3. 
8.4. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - min. 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu , 
- chodniki, dopuszcza się pobocza poza terenem zabudowy. 
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej w ul. Rybackiej. 
Na odcinku od granicy z rys. nr 18 do ul. Rybackiej lokalna ścieżka 
rowerowa. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Części ulicy (patrz rys. zmian) położone w obrębie stref „S” i „N” 
warunków geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, 
ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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43) SYMBOL TERENU:  05  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,98 

 2. Granice terenu Droga gruntowa i dojazd do cmentarza . 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej wraz z parkingiem przy cmentarzu. Istniejąca i 
projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - w/g rysunku zmian,  
- 15,0 ÷ 20,0 m. 
Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  chodnik. 
Tymczasowy dojazd do portu - do czasu realizacji drogi 28 KZ.. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

44
) 

SYMBOL TERENU:  07  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,55 

 2. Granice terenu  Odcinek ul.Kwiatkowskiego i ul. Portowej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

7.1 Ulica w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia       
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.10,0 m. 
Przekrój poprzeczny - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu.  
W części ulicy trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich - 
obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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45) SYMBOL TERENU:  08  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,63 

 2. Granice terenu  Odcinek ul. Rybackiej. 

 3 ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna. 

 4 ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5 ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6 ustalenia ekologiczne  - 

 7 ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8 ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia jak w stanie istniejącym . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodniki.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.2 Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

46) SYMBOL TERENU:  09  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,43 

 2. Granice terenu Odcinek ul.Leśnej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian            
- 12,0 m ÷ 15,0m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki.  
W części ulicy trasa ścieżki rowerowej w kierunku zalewu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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47) SYMBOL TERENU:  10  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,35 

 2. Granice terenu  Dojazd do terenów osady leśnej i terenów rekreacji w lasach. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 
W części ulicy trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „N” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

48) SYMBOL TERENU:  11  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,80 

 2. Granice terenu  Przedłużenie ul.Polnej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodniki.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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49) SYMBOL TERENU:  14  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,42 

 2. Granice terenu  Odcinek ul. Brzozowej (od ul. 02 KZ do granicy rys. nr 12). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część ulicy (patrz rysunek zmian) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
-obowiązują ustalenia w/g § 4 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - min.12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  chodniki.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

50) SYMBOL TERENU:  15  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,64 

 2. Granice terenu  Aleja nad zalewem, projektowana trasa ścieżki rowerowej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy. Projektowany gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Istniejąca aleja drzew do zachowania i ewentualnie odtworzenia. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian              
- min.6,0 m. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej - min.5,0 m. 
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” (patrz rys. zmian) warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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51) SYMBOL TERENU:  16  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,35 

 2. Granice terenu  Przejście piesze nad zalewem, projektowana trasa ścieżki rowerowej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy. Projektowany gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Ciąg w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia       
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0 m. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min.5,0 m. 
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych  - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

52) SYMBOL TERENU:  18  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,41 

 2. Granice terenu  Ciąg pieszy od ul.19 KL do terenu 9 MJ,U. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy. Istniejący gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia  8,0 m. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min. 5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Projektowanie oświetlenie ciągu. 
Ciąg położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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53) SYMBOL TERENU:  19  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,42 

 2. Granice terenu Istniejące droga gruntowa - trasa równoległa do ul. W.O.P. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica lokalna z wydzielonym ciągiem pieszo-rowerowym. Projektowana 
droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 m . 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min.5,0 m. 
Szerokość jezdni dla ruchu samochodowego min.5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” (patrz rys. zmian) warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, 
p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

54) SYMBOL TERENU:  20  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,07 

 2. Granice terenu Drogi gruntowe pomiędzy łąkami. Od granicy opracow. rys. nr 16 do ter. 01 KK. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy. Projektowany gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 -  

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0 m. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min.5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Ciąg położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
 

55) SYMBOL TERENU:  21  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,22 

 2. Granice terenu  Od granicy opracowania rys. nr 16 do ul.11 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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56) SYMBOL TERENU:   24  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,39 

 2. Granice terenu  Droga dojazdowa z aleją drzew przy plaży. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1.  Istniejący drzewostan do zachowania i ewentualnie odtworzenia. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.18,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
 - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu.  
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej 
- szerokość jezdni pieszo-rowerowej min 5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” (patrz rys. zmian) warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 
 

57) SYMBOL TERENU:  26  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,30 

 2. Granice terenu Droga gruntowa od terenu 01 KK do ul.28 KZ (płd. część opracowania). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
Tymczasowy dojazd do portu - do czasu realizacji drogi 28 KZ. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” (patrz rys. zmian) warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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58) SYMBOL TERENU:  28  KZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,96 

 2. Granice terenu Tereny łąk - projektowany dojazd do portu. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 25,0 m. 
Przekrój poprzeczny- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 
Dopuszcza się korektę przebiegu drogi po wykonaniu koncepcji. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” (patrz rys. zmian) warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 
5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych - 
obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

59) SYMBOL TERENU:  29  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,68 

 2. Granice terenu  Droga gruntowa nad zalewem. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy i droga dojazdowa do obsługi wału 
p.powodziowego. Projektowany gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia - 8,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Ciąg położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

60) SYMBOL TERENU:  01  KK 1. Powierzchnia terenu (ha): 7,05 

 2. Granice terenu Część istniejących terenów kolejowych pod linię kolejową Szczecin -Trzebież. 

 3. Ustalenia funkcjonalne 3.1. Linia kolejowa normalnotorowa. 

 4. Ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. Ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Na terenie zespół obiektów stacji kolejowej zakwalifikowany do wpisu do 
rejestru zabytków - budynek dworca, lokomotywownia, wieża wodna. 
Obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. Ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian   
(jak w stanie obecnym). 

 9. ustalenia inżynieryjne  - 

 10. ustalenia inne  - 
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61) SYMBOL TERENU:  02  KK 1. Powierzchnia terenu (ha):   

 2. Granice terenu Istniejące tereny kolejowe pod  bocznicę kolejową.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Bocznica kolejowa. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian  
 (jak w stanie obecnym). 

 9. ustalenia inżynieryjne  - 

 10. ustalenia inne  - 

 
 
 

2. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 2: 
 

1)  SYMBOL TERENU:  2 / 1  UT 1. Powierzchnia terenu (ha) : 1,95 

 2. Granice terenu Projekt. ulica 2/01 KW,  projekt. ulica 10 KL, (po przebiegu istniejących dróg 
gruntowych), teren 2/2 UT, zach. granica opracowania.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa rekreacyjno-letniskowa. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 8,5 m do kalenicy). 
Poziom  ± 0,0 do 0,30 m.n.p.t. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 38÷45o.  
Nieprzekraczalne linie zabudowy - 5,0 m. od granicy terenu. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Minimalna powierzchnia działki - 500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 
 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych.
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 60% 
pow. każdej działki. 
Zakaz zabudowy działki z zielenią wysoką, wydzielonej w płn.-wsch. 
części terenu. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 
 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Dojazd z ul.10 KL drogą wewnętrzną o min. szerokości 6,0 m. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejące sieci infrastruktury technicznej - do zachowania. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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2) SYMBOL TERENU:  2 / 2  UT 1. Powierzchnia terenu (ha) : 2,55 

 2. Granice terenu Teren 2/1 UT, projekt. ulica 10 KL, projekt. ulica 2/02 KW (po przebiegu istniej. 
dróg gruntowych), płd. i zach. granica opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa. 
Dopuszcza się max.2 budynki o funkcji mieszkaniowej. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

 
 

4.4. 
4.5. 
4.6. 

Zespół zabudowy wolno stojącej. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy : do 1,5 kond. dla zabudowy rekreacyjno -
wypoczynkowej, do 2,5 kond. dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy 
usługowej towarzyszącej funkcji rekreacyjnej (n.p. gastronomia, kultura) 
Poziom ± 0,0 do 0,30 m.n.p.t. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 38÷45o.  
Nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Minimalna powierzchnia działki -5000 m2 z dostępem poprzez ulice 
wewnętrzne o min. szer. 6,0 m. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
 

6.2. 
 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu -alei drzew 
przy wewnętrznej drodze dojazdowej oraz grup drzew. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych.
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.   
50% pow. każdej działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejące sieci infrastruktury technicznej - do zachowania. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

3) SYMBOL TERENU:  10  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,32 

 2. Granice terenu  Odcinek ulicy obsługującej tereny rekreacyjne w lasach. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6 ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczna ochrona istniejącej zieleni wysokiej przyulicznej, za wyjątkiem 
kolidującej z funkcją 3.1. Niezbędną wycinkę zastąpić nowymi 
nasadzeniami. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.12,0 m . 
Przekrój poprzeczny:- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu  
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

  10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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4) SYMBOL TERENU:  2 / 01  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0.22 

 2. Granice terenu  Droga leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Droga dojazdowa wewnętrzna, dojazd awaryjny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.7,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia. 

 9. ustalenia inżynieryjne  - 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

5) SYMBOL TERENU:  2 / 02  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,16 

 2. Granice terenu  Dojazd do terenów rekreacyjnych, droga leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Droga dojazdowa wewnętrzna typu "sięgacz". 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.12,0 m.  
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Istniejąca trafostacja 15/0,4KV - do zachowania. 
Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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3. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 3: 
 

1) SYMBOL TERENU:  3 / 1  UT 1. Powierzchnia terenu (ha) : 2,10 

 2. Granice terenu Płn., zach., płd. granica opracowania, teren 3/2 US  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 8,5 m. do kalenicy).  
Poziom  ± 0,0 do 0,30 m.n.p.t. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 38o, ustawienie 
szczytowe do ul. 3/01 KD. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy -5,0÷ 7,0 m. od linii rozgraniczenia 
ul.3/01KD - w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Minimalna powierzchnia działki - 900 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu.                Zakaz 
wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 60% 
pow. każdej działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dopuszcza się lokalizację wyodrębnionego parkingu przy wjeździe na 
teren. 
Konieczne przejścia piesze w zach. części terenu - w/g rysunku zmian:  - 
o szer. min. 10,0 m. - przedłużenie ul. 3/01 KD,    
- pozostałe o szer. 5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

2) SYMBOL TERENU:  3 / 2   US 1. Powierzchnia terenu (ha) : 1,60 

 2. Granice terenu Płn., wsch., płd. granica opracowania, teren 3/1 UT. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Urządzenia sportowe. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zespół boisk sportowych 
Dopuszcza się lokalizację budynku do obsługi funkcji zasadniczej. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy).  
Poziom  ± 0,0 do 0,30 m.n.p.t. 
Dach wysoki, symetryczny, kąt nachylenia połaci 35o÷45o. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych.
Preferowane uzupełnienia wysoką i średniowysoką zielenią wydzielającą 
poszczególne obiekty. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach działki na wydzielonym parkingu od ul. 10 KL. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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3) SYMBOL TERENU:  10  KL 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,15 

 2. Granice terenu  Odcinek ulicy obsługującej tereny rekreacyjne w lasach. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad  
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 ÷ 17,0 m - w/g rysunku zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu.  
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 10. ustalenia inne 10.2. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

4) SYMBOL TERENU:  3 / 01  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,29 

 2. Granice terenu Projektowana ulica. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz". Projektowana droga gminna. 
Przy wjeździe na teren (patrz rys. zmian) konieczny plac z min.10 
miejscami parkingowymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczna zieleń wysoka na placu 3.2. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1 
8.2 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Projektowana słupowa trafostacja 15/0,4 kV. 

 10. ustalenia inne 10.2. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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4. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 4: 
 

1) SYMBOL TERENU:  4 / 1  UT 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,05 

 2. Granice terenu Teren elementarny w granicach opracowania rysunku. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa. 
Dopuszcza się 1 budynek o funkcji mieszkaniowej na 1 działkę dla 
obsługi funkcji podstawowej 3.1. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

Zespół zabudowy wolno stojącej. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy - do 1,5 kond. (do 8,5 m do kalenicy). 
Poziom ± 0,0 do 0,30 m.n.p.t. 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 38÷45o. 
W przypadku zabudowy istniejącej - możliwość utrzymania istniejących 
parametrów, innych niż w p-ktach 4.3., 4.4., 4.5.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniej dostępności wydzielanej 
działki do ul.10 KL lub 4/01 KD.  
Minimalna powierzchnia działki - 5000 m2 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
 

6.2. 

Konieczna maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu: pojedynczych 
okazów, grup drzew, alei drzew przy wewnętrznej drodze dojazdowej.  
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych.
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.    
60% pow. każdej działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejące sieci infrastruktury technicznej - do zachowania. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

2) SYMBOL TERENU:  10  KL 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,16 

 2. Granice terenu Odcinek ulicy obsługującej tereny rekreacyjne w lasach - płd. granica 
opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczna ochrona istniejącej przyulicznej zieleni wysokiej, za wyjątkiem 
kolidującej z funkcją 3.1. 
Niezbędną wycinkę zastąpić nowymi nasadzeniami.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.12,0m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu  
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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3) SYMBOL TERENU:  4 / 01  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,19  

 2. Granice terenu Droga leśna - płn. granica opracowania.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica dojazdowa, dojazd awaryjny. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 8,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowany gazociąg średnich ciśnień. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 

5. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 5: 
 

1) SYMBOL TERENU:  5 / 1  UTp 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,76 

 2. Granice terenu Płn. granica opracowania - granica wód Zalewu Szczecińskiego, płn.-wsch. 
granica opracow. Ciąg pieszo-rowerowy 15 KP-R, zach. granica opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Plaża publiczna. 
Teren położony w granicach pasa technicznego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

Zakaz zabudowy trwałej, za wyjątkiem obiektów z p-ktu 4.2. i 9.1. 
Dopuszcza się obiekty ochrony brzegu. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Zakaz parkowania, wjazdy wyłącznie awaryjne i do obsługi funkcji 3.1. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 

Służebność gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i 
zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa technicznego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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2) SYMBOL TERENU:  5 / 2  U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,23 

 2. Granice terenu Projekt. ul. 09 KL (poza granicą opracow.), proj. teren 5/4 UT, proj. teren 5/3KS. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

3.2. 

Zabudowa usługowa związana z funkcją plaży -gastronomia, handel, 
sanitariaty, i.t.p. 
Zespół urządzeń rekreacyjno-sportowych. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 
 

4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
 

4.5. 
4.6. 

 
4.7. 

Część terenu (patrz rys. zmian) w obszarze pasma widokowego. 
Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej oraz nasadzeń drzew i innych 
form zieleni wysokiej. 
Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond.(do 8,5 m. do kalenicy).                         Na 
powierzchni do 30% powierzchni zabudowy dopuszcza się wysokość do 12,5 
m. do kalenicy  
Poziom  ± 0,0 do 0,50 m.n.p.t. 
Dach wysoki, symetryczny, kąt nachylenia połaci 35o÷45o. Dopuszcza się 
inny typ dachu przestrzennego 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : - 10,0 m. od linii rozgraniczenia ciągu 15 
KP-R, ul.09 KL oraz granic terenów 5/3 KS i 5/4 UT. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniej dostępności wydzielanej działki do 
ul. 09 KL lub ul. 20 KD. 
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 5000 m2 . 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 
6.4. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.    30% 
pow. każdej działki. 
Dopuszcza się pozostawienie istniejących drzew w obszarze pasma 
widokowego. 
Konieczne oddzielenie terenu od parkingu szpalerem drzew. 
Poza obszarem pasma widokowego postuluje się wydzielanie obiektów i 
urządzeń oraz ciągów pieszych zielenią wysoką. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Zakaz parkowania w obrębie działki z wyjątkiem pojazdów własnych . 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
(patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i     § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

3)                                                                            SYMBOL TERENU:  5 / 3  KS 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,36 

 2. Granice terenu Projekt. ul. 09 KL (poza granicą opracow.), teren 5/2 U, płd.-wsch. granica 
opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Parking przyplażowy na min. 90 miejsc postojowych. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 
 

4.2. 

Część terenu (patrz rys. zmian) w obszarze pasma widokowego. 
Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej oraz nasadzeń drzew i innych 
form zieleni wysokiej. 
Zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń obsługi parkingu. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji z wyjątkiem obiektów z pkt. 9.1.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Poza obszarem pasma widokowego postuluje się nasadzenia zieleni 
wysokiej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Obsługa komunikacyjna z ul. 09 KL  (patrz rys. nr 6). 
Do czasu realizacji ul. 09 KL dopuszcza się obsługę z ul.30 KD. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3         
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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4) SYMBOL TERENU:  5 / 4  UT 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,30 

 2. Granice terenu Projekt. ul. 09 KL (poza granicą opracow.), płd.-wsch. i płd.-zach. granica 
opracowania, proj.   teren 5/2 U 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

3.2. 
 

Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa, postuluje się camping i pola 
namiotowe 
W płn. części działki dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych 
związanych z obsługą funkcji 3.1. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
4.6. 

Zespół zabudowy wolno stojącej. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 8,0 m. do kalenicy). 
Poziom  ± 0,00 do 0,30 m.n.p.t.  
Dachy nowej zabudowy symetryczne o kącie nachylenia połaci 38÷45o, 
możliwy inny typ dachu przestrzennego  
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ciągu 5/02 KP-R i nawrotnicy ul. 24 KD, 
- 10,0 m. od linii rozgraniczenia ciągu 15 KP-R, ul. 09 KL i terenu 5/2 U.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 
5.3. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej wydzielanej 
działki do ul. 09 KL lub ciągu15 KP-R. 
Minimalna powierzchnia działki - 4000 m2. 
Preferowane całościowe zagospodarowanie terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.      
40% powierzchni terenu. 
Postulowane przeznaczenie min. 20% powierzchni terenu pod plaże 
trawiaste. 
Konieczne wydzielenie zielenią piętrową poszczególnych funkcji w 
ramach zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego lub granic 
poszczególnych użytkowników. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych terenu. 
Konieczna lokalizacja parkingu u zbiegu nawrotnicy,ul.24 KD i ciągu 
pieszo-rowerowego 5/02 KP-R.   

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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5) SYMBOL TERENU:  5 / 5  UT 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,58 

 2. Granice terenu Ul. 24 KD, wsch. granica opracowania, proj. ul. 09 KL (poza granicą opracow.), ciąg 
5/02 KP-R. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 
3.3. 

Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa. 
Dopuszcza się lokalizacje usług nieuciążliwych związanych z funkcją 3.1. 
Dopuszcza się 1 budynek o funkcji mieszkaniowej na każdej j działce.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

Zespół zabudowy wolno stojącej. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 8,5 m. do kalenicy). 
Poziom  ± 0,00 do 0,30 m.n.p.t., lub istniejący. 
Dachy nowej zabudowy symetryczne o kącie nachylenia połaci 38÷45o,  
Nieprzekraczalne linie zabudowy:  
- 5,0 m. od ciągu 5/02 KP-R, 
- 8,0 m. od lini rozgraniczenia ul. 24 KD, 
- 10,0 m. od lini rozgraniczenia ul. 09 KL i wsch. granicy opracowania. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. 
 

5.2. 
5.3. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej wydzielanej 
działki do ulicy 24 KD lub 09 KL. 
Minimalna powierzchnia działki - 2500 m2. 
Dopuszcza się wydzielenia terenu urządzeń infrastruktury technicznej. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min.     40% 
pow. każdej działki. 
Konieczne wydzielenie zielenią piętrową poszczególnych funkcji w ramach 
zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego lub granic poszczególnych 
użytkowników. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
Istniejąca przepompownia melioracyjna oraz rurociąg przerzutowy- do 
zachowania. 
Istniejący rów melioracyjny do zachowania - możliwość modernizacji. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
(patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3          i § 5, ust.1, p-kt 
5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

6) SYMBOL TERENU:  24  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,36  

 2. Granice terenu  Droga dojazdowa z aleją drzew przy plaży.   

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1.  Konieczna ochrona istniejącej alei drzew. Niezbędną wycinkę drzew 
kolidujących z funkcją 3.1. należy zastąpić nowymi nasadzeniami.  

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 18,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu  
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej                                                  - 
szerokość jezdni pieszo-rowerowej min 5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” (patrz rys. zmian) warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, 
p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.2. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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7) SYMBOL TERENU:  30  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,22 

 2. Granice terenu   Odcinek ulicy Leśnej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Część ulicy (patrz rys. zmian) w obszarze pasma widokowego. 
Obowiązuje zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i stosowania innych 
elementów zasłaniających widoczność. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Dopuszcza się pozostawienie istniejących drzew. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
  

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna w/g rysunku zmian  
- min.15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
Trasa ścieżki rowerowej lokalnej 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3             
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.2. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

8) SYMBOL TERENU:  15  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,39 

 2. Granice terenu  Aleja nad zalewem, projektowana trasa ścieżki rowerowej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy. Projektowany gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Część ciągu (patrz rys. zmian) w obszarze pasma widokowego. 
Obowiązuje zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i stosowania innych 
elementów zasłaniających widoczność. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Na odcinku od ul. 24 KD do terenu 5/1 UTp (patrz rys. zmian) konieczne 
utworzenie alei drzew jako kontynuacji alei w ulicy sąsiedniej 24 KD. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego 
Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna -w/g rys. zmian -min.10,0 m. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min.5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ciąg położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.2. Ciąg położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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9) SYMBOL TERENU:  5 / 01  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,09  

 2. Granice terenu  Przedłużenie ulicy Leśnej w kierunku plaży.   

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Ciąg pieszo rowerowy. Projektowany gminny ciąg publiczny. 
Dopuszcza się dojazdy do posesji. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Część ciągu (patrz rys. zmian) w obszarze pasma widokowego. 
Obowiązuje zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i stosowania innych 
elementów zasłaniających widoczność. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Dopuszcza się pozostawienie istniejących drzew. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0 m . 
Przekrój poprzeczny:  
-szerokość jezdni pieszo-rowerowej min. 5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ciąg położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3            
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.2. Ciąg położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

10) SYMBOL TERENU:  5 / 02  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,09  

 2. Granice terenu  Projektowany ciąg pieszo - rowerowy pomiędzy 5/4 UT a 5/5 UT.   

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Ciąg pieszo - rowerowy. Projektowany gminny ciąg publiczny. 
Dopuszcza się dojazd do ul. 24 KD. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 8,0 m. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min.5,0m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ciąg położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3        
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ciąg położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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6. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 6: 
 

1) SYMBOL TERENU:  6 / 1  UT 1. Powierzchnia terenu (ha) : 1,85 

 2. Granice terenu Płn.-zach. część obszaru opracowania. Proj. ul. 09 KL, proj. ul. 6/01 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa. 
Dopuszcza się 1 budynek o funkcji mieszkaniowej na każdej wydzielonej 
działce. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

  
 

4.5. 
 

4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m. do kalenicy).  
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci : 
- 400 przy ul. 09 KL , ustawienie kalenicowe,  
- 35÷45o - pozostałe. 
Obowiązujące linie zabudowy - 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 09 KL na 
odcinku w/g rys. zmian, 
Nieprzekraczalna linia zabudowy - 5,0 m. od linii rozgraniczenia ulic             
6/01 KD i 09 KL - pozostały odcinek. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej wydzielanej 
działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1200 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 50% 
pow. każdej działki. 
Istniejąca zieleń wysoka do zachowania w maksymalnym stopniu. 
Postuluje się nasadzenie szpaleru drzew wzdłuż ul. 6/01 KD                     
- w/g rys. zmian.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejące rowy melioracyjne do zachowania i modernizacji - w/g rys. 
zmian.  

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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2)                                                                            SYMBOL TERENU:  6 / 2  UT 1. Powierzchnia terenu (ha) : 3,69 

 2. Granice terenu Proj. ul. 09 KL, proj. ul.23 KD, ul.12 KL (ul.Boczna) 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa. 
Dopuszcza się 1 budynek o funkcji mieszkaniowej na każdej wydzielonej 
działce, zlokalizowany przy ul. 12 KL. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
 
 

4.5. 
 

4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m. do kalenicy).  
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci : 
- 400 przy ul. 23 KD z ustawieniem szczytowym i 12 KL z ustawieniem   
  kalenicowym,  
- 35÷45o - pozostałe. 
Obowiązujące linie zabudowy - 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.12 KL        
i 23 KD.         
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
- 7,0 m. od ciągu pieszego, 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ulic 09 KL i 6/01 KD.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej wydzielanej 
działki do drogi publicznej lub wewnętrznego ciągu komunikacyjnego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki: 
- 800 m2  dla działek przy ul. 23 KD,  
- 1800 m2 dla pozostałych. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 50% 
pow. każdej działki.  
Istniejąca zieleń wysoka do zachowania w maksymalnym stopniu. 
Konieczne uzupełnienia zieleni wzdłuż rowu melioracyjnego, z 
zachowaniem dostępności, i ciągu pieszego - patrz rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Konieczne wydzielenie publicznego ciągu pieszego - w/g rys. zmian,        
o min. szer. 5,0 m..  
Parkowanie w granicach własnej działki 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
 

9.3. 
 

9.4. 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Część terenu położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 
5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejące rowy melioracyjne do zachowania i modernizacji - w/g rys. 
zmian. 
Na terenie wydzielonego ciągu pieszego lokalizacja stacji   
transformatorowej 15/04 kV  typu miejskiego oraz dopuszczalny 
przebieg sieci infrastruktury technicznej. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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3) SYMBOL TERENU:  6 / 3  UT 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,82 

 2. Granice terenu Proj. ul.09 KL, proj. ul. 23 KD, teren 6/4 MJ,U. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa. 
Dopuszcza się 1 budynek o funkcji mieszkaniowej na każdej wydzielonej 
działce. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
 

4.5. 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m. do kalenicy).  
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci : 
- 400 przy ul. 23 KD z ustawieniem szczytowym,  
- 35÷45o - pozostałe. 
Obowiązujące linie zabudowy - 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 23 KD.        
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
- 7,0 m. od ciągów pieszych, 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 09 KL.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej wydzielanej 
działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 50% 
pow. każdej działki. 
Postuluje się nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż ciągu pieszego                     
- patrz rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca linia napowietrzna n.n. do likwidacji 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejący rów melioracyjny do modernizacji.  

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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4)                                                                            SYMBOL TERENU:  6 / 4  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,67 

 2. Granice terenu Ul.12 KL (ul. Boczna), proj. ul.23 KD, proj. ul.6/02 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom  ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t.  
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 35÷45o,  
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
- 7,0 m. od ciągu pieszego, 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.12 KL, 23 KD, 6/02 KD.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej wydzielanej 
działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 800 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 50% 
pow. każdej działki. 
Istniejąca zieleń wysoka do zachowania w maksymalnym stopniu. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Konieczne wydzielenie publicznego ciągu pieszego o szer. 5,0 m.              
- w/g rys. zmian. 
Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca linia napowietrzna n.n. do likwidacji. 
Przez wydzielony ciąg pieszy dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury  
technicznej. 
Część terenu (patrz rys. zmiany) położona w obrębie strefy „N” 
warunków geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, 
ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

5)           SYMBOL TERENU:  6 / 5  MJ,UT 1. Powierzchnia terenu (ha) : 1,67 

 2. Granice terenu Proj. ul. 09 KL, proj. ul.12 KL (część ul.Bocznej), proj. ul. 6/02 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji usług. 
Dopuszcza się zabudowę rekreacyjną różnych form. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m. do kalenicy). 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 35÷45o,  
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
-7,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 6/03 KP-R i terenu 6/6 KS. 
-5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 09 KL, 12 KL, 6/02 KD. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 
5.3. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej wydzielanej 
działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki - 1200 m2. 
Postulowany podziały na działki w/g rysunku zmian. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 50% 
pow. każdej działki. 
Postuluje się nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż rowu melioracyjnego,       
z zachowaniem normatywnej dostępności oraz wzdłuż ciągu 6/03 KP-R  
- w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejący rów melioracyjny do modernizacji - w/g rys. zmian. 
Istniejąca linia napowietrzna 15 kV do likwidacji. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

6)                                                                            SYMBOL TERENU:  6 / 6  KS 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,14 

 2. Granice terenu Wsch. część obszaru opracowania - przy ul. 12 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Parking ogólnodostępny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń obsługi parkingu. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż granicy terenu 6/5 MJ,UT. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejący rów melioracyjny do modernizacji. 

 10. ustalenia inne 10.1 Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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7)                                                                            SYMBOL TERENU:  6 / 7  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,75 

 2. Granice terenu Płd.-wsch. część obszaru opracowania. Proj. ul. 12 KL, proj. ul. 6/04 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m. do kalenicy). 
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 35÷45o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
-7,0 m. od wewnętrznego ciągu pieszego, 
-5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 12 KL, 6/04 KD.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2.  
5.3. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej wydzielanej 
działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki - 1200 m2. 
Postulowany podziały na działki w/g rysunku zmian. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 50% 
pow. każdej działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Konieczne wydzielenie wewnętrznego ciągu pieszego o szer. min.5,0 m. 
Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1 Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

8) SYMBOL TERENU:  09  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,84 

 2. Granice terenu Projekt. ulica wzdłuż płn. granicy opracowania (częściowo ul. Leśna). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca i projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczna ochrona istniejącej alei drzew. Niezbędną wycinkę drzew 
kolidujących z funkcją 3.1. należy zastąpić nowymi nasadzeniami.   
Konieczne wprowadzenie przyulicznego szpaleru drzew - w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian               
- min.15,0 m.         
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki, dopuszcza się pobocze. 
Trasa ścieżki rowerowej w kierunku zalewu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
 

9.3. 
9.4. 
9.5. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „N” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 
Projektowana lokalizacja (patrz rys. zmian) przepompowni ścieków. 
Istniejąca linia napowietrzna 15 kV do likwidacji. 
Istniejące rowy melioracyjne - do zachowania i modernizacji - w/g rys. 
zmian. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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9) SYMBOL TERENU:  12  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,05 

 2. Granice terenu Projektowana ulica po przebiegu częściowo istniej. drogi gruntowej (ul. Boczna) 
wzdłuż płd. granicy opracowania. 

 3. Ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca i projektowana droga gminna. 

 4. Ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2.  

Istniejący drzewostan, nie kolidujący z funkcją podstawową i 
przebiegiem sieci uzbrojenia podziemnego, do zachowania. 
Postulowane nasadzenia szpaleru drzew - patrz rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian,           
- min. 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny:  
-1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki, dopuszcza się pobocza. 
Na odcinku od 09 KL do ul. 6/02 KD trasa ścieżki rowerowej lokalnej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
 

9.3. 
9.4. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „N” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 
Istniejąca linia napowietrzna 15 kV  i n.n. do likwidacji. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 

 10. Ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

10) SYMBOL TERENU:  6 / 01  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,22 

 2. Granice terenu Projekt. ulica wzdłuż płn.-wsch. granicy terenu 6/2 UT. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne  8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - w/g rys. zmian - min.10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejący rów melioracyjny - do modernizacji. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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11) SYMBOL TERENU:  23  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,28 

 2. Granice terenu Projekt. ulica w centralnej części rysunku - od ul.12 KL do ul. 09 KL.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Postulowane nasadzenia szpaleru drzew - patrz rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2.  

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian                    
- min.15,0 m.. 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „N” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

12) SYMBOL TERENU:  6 / 02  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,09 

 2. Granice terenu Projekt. ulica częściowo po przebiegu istniej drogi gruntowej - od ul. Bocznej 
(12 KL). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 
Trasa ścieżki rowerowej lokalnej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „N” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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13)                                                                            SYMBOL TERENU:  6 / 03  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,06 

 2. Granice terenu Projektowany ciąg pieszo-rowerowy - od proj. ul. 6/02 KD do proj. ul. 09 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy. Projektowany gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

  

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia 7,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 

Projektowana linia kablowa 0,4 kV,  kanalizacja tłoczna, telekomunikacyjna 
linia kablowa. 
Ciąg komunikacyjny położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3                      i § 5, ust.1, 
p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1 Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

14)                                                                            SYMBOL TERENU:  6 / 04  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,11 

 2. Granice terenu Projekt. ulica wzdłuż wsch. granicy opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia - w/g rysunku zmian - min.10,0 m.. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1 Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

15)                                   SYMBOL TERENU:  25  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,25 

 2. Granice terenu Płn.-wsch. część obszaru opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji        i 
form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Postulowane nasadzenia szpaleru drzew - patrz rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich - 
obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1 Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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7. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 7: 
 

1) SYMBOL TERENU:  7 / 1   MJ, U 1. Powierzchnia terenu (ha) : 3,23 

 2. Granice terenu Ul. Osadników (04 KZ), zach. granica opracowania, ul. 7/05 KD, ul. 7/01 KL,   
ul. Polna (11KL). 

 3. Ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa jednorodzinna. 

 4. Ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

 
4.3. 

 
 

4.4. 
 
 

4.5. 
 
 

4.6. 
 

4.7. 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
U zbiegu ul. 7/01 KL i ul. 7/05 KD dopuszcza się zabudowę zwartą              
z preferencją usług w parterach.  
Powierzchnia zabudowy:           
- do 30 % pow. działki dla zabudowy 4.1., 
- do 50 % pow. działki dla zabudowy 4.2.. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy), 
za wyjątkiem działki przy ul.7/01 KL - do 2,5 kond. (do 12,0 m. do 
kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o÷ 45o. 
Ustawienie dachów budynków przy ul. 7/05 KD - szczytowe. 
Obowiązująca linia zabudowy - na odcinkach w/g rys. zmian: 
 - 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.7/05 KD, 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.7/01 KL, 7/05 KL - na odcinku w/g rys. 
zmian, ciągów pieszych, 

- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.Polnej (11 KL) - na odcinku w/g rys. 
zmian, 

- dostosowane do zabudowy istniejącej przy ul. Polnej (11 KL)                 
i Osadników (04 KZ) - na odcinkach w/g rys. zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 
 

5.3. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki:                                      
- 800 m2 pod budynek wolno stojący, 500 m2 pod zabudowę bliźniaczą. 
Możliwość scalania działek dla zabudowy 4.2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej: 
- min. 40% pow. działki dla zabudowy 4.1., 
- min. 20% pow. działki dla zabudowy 4.2.. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 
 

7.2. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia  
w/g § 4. 
Budynek mieszkalny przy ul. Osadników 45 w ewidencji 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
 

8.3. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Konieczne przejścia piesze : wzdłuż terenów leśnych oraz w układzie 
wsch.-zach. do ul.11 KL - w/g rysunku zmian.                                      
Szerokość nowo wydzielanego przejścia - 4,0 m. 
Wzdłuż płd. granicy (od 7/05 KD do terenów leśnych)  konieczny ciąg 
pieszo-jezdny o szer. 5,0 m.)  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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2) SYMBOL TERENU:  7 / 2   U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,20 

 2. Granice terenu Teren 7/1 MJ,U, ul.Polna (11 KL), proj. ul. 7/01 KL 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Usługi stopnia podstawowego - handlu, gastronomii, kultury. 
Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną pod warunkiem 
lokalizacji usług w parterach. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa zwarta. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki.  
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji (do 12,5 m. do kalenicy). 
Dachy  wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 35o÷ 40o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy :  
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul. Polnej, 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 7/01 KL. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu, za wyjątkiem 9.2.. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek w wielkości stosownej do 
programu usług oraz przy założeniu :                                                        
1 miejsce parkingowe /1 mieszkanie. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
Lokalizacji stacji elektroenergetycznej 15/04 kV (wolnostojącej lub 
wbudowanej). 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

3) SYMBOL TERENU:  7 / 2a   UO 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,64 

 2. Granice terenu Proj. ciąg pieszy, zach. granica opracow., proj. ul. 7/01 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Usługi oświaty - przedszkole. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca.  
Powierzchnia zabudowy do 20 % pow. działki.  
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy  wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 35o÷ 45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy - 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 7/01 
KL i ciągów pieszych. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60% pow. działki.  
Konieczne nasadzenia zieleni izolacyjnej - w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach terenu. 
Wzdłuż zach. granicy terenu (terenów leśnych) konieczny ciąg pieszy     
o szer. 5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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4) SYMBOL TERENU:  7 / 3   MJ, U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,84 

 2. Granice terenu Proj. ul. 7/01 KL, ul. Polna (11KL). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno-usługowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3.  

 
 

4.4. 
 
 
 

4.5. 
 
 

4.6. 
4.7. 
4.8. 

 
 

4.9. 
 
 

4.10. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Możliwość zabudowy bliźniaczej. 
Możliwość zabudowy szeregowej lub małych domów mieszkalnych w 
płn. części terenu (dz. nr 219 i 220) przy ul. 7/01 KL z postulowaną 
lokalizacją usług w parterach. 
Powierzchnia zabudowy: 
- do 30% pow. działki dla zabudowy 4.1., 
- do 40% pow. działki dla zabudowy 4.2., 
- do 50% pow. działki dla zabudowy 4.3..   
Zasada lokalizacji budynków wzdłuż ul.11 KL i odcinka ul. 7/01 KL        
(od ul. 7/05 KD do 7/03 KD): równolegle do granic bocznych działki - 
patrz rys. zmian. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji (do 12,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o÷ 45o.   
Ustawienie :  kalenicowe do ul. 7/01 KL, szczytowe do ul.11 KL.      
Obowiązujące linie zabudowy - na odcinkach w/g rys. zmian: 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.7/01 KL,  
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.Polnej (11 KL), 
Nieprzekraczalne linie zabudowy - na odcinkach w/g rys. zmian: 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.7/01 KL,  
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.Polnej (11 KL). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 
 
 
 

5.3. 

Parcelacja przy założeniu dostępu wydzielonej działki do drogi 
publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki : 
- 650 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
- 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 
- 270 m2 dla zabudowy szeregowej.  
Możliwość scalania działek dla zabudowy 4.3. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe 
Udział powierzchni biologicznie czynnej : 
- min. 40% pow. działki dla zabudowy 4.1. i 4.2.,                                       
- min. 20% pow. działki dla zabudowy 4.3. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Na przedłużeniu ul.7/02 KL  konieczne przejście piesze w układzie 
wsch.-zach. o szer. 5,0 m. - w/g rys. zmian. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejący odcinek linii napowietrznej SN - do likwidacji. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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5) SYMBOL TERENU:  7 / 4  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha):  0,76 

 2. Granice terenu Proj. ul. 7/01 KL, proj. ul. 7/02 KD. 

6) SYMBOL TERENU:  7 / 5  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,62 

 2. Granice terenu Teren projekt. przedszkola, proj. ul.7/01 KL, proj. ul. 7/02 KD, proj. ul.7/02a KD, 
zach. granica opracowania. 

7) SYMBOL TERENU:  7 / 5 a MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,59 

 2. Granice terenu Proj. ul. 7/02a KD, proj. ul.7/02 KD, teren 7/6 MJ, zach. granica opracowania. 

8) SYMBOL TERENU:  7 / 6  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,95 

 2. Granice terenu Proj. ul. 7/02 KD, proj. ul. 7/04 KD, proj. ul.7/03 KD, zach. i płd. granica oprac. 

9) SYMBOL TERENU:  7 / 8  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,00 

 2. Granice terenu Proj. ul. 7/03 KD, proj. ul.7/01 KL, ul. Polna (11 KL). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

 
4.3. 

 
 

4.4. 
4.5. 
4.6. 

 
 
 
 
 
 
 

4.7. 
 
 

4.8. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Dopuszcza się zabudowę szeregową w płd. pierzejach ul.7/01KL - teren 
7/8 MJ oraz ul. 7/02 KD - tereny 7/4 MJ, 7/6 MJ. 
Powierzchnia zabudowy: 
- do 25 % pow. działki dla zabudowy 4.1., 
- do 30 % pow. działki dla zabudowy 4.2.. 
Wysokość zabudowy- do 1,5 kondygn. (do 8,5 m. do kalenicy)  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t., 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 40o÷ 45o. 
Ustawienia dachów: 
- do ul.11 KL - kalenicowo, 
- do ul. 7/03 KD - kalenicowo, 
- do ul. 7/04 KD - szczytowo, 
- do ul. 7/02 KD - kalenicowo na terenach 7/4 MJ i 7/6 MJ, szczytowo na 

terenach 7/5a MJ i 7/5 MJ, 
- do ul. 7/01 KL - kalenicowo. 
Obowiązujące linie zabudowy - na odcinkach w/g rysunku zmian : 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ulic lokalnych i dojazdowych 
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul. Polnej (11 KL). 
Nieprzekraczalne linie zabudowy - 5,0 m. od linii rozgraniczenia ulic 
lokalnych i dojazdowych oraz przejść pieszych - w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 
 
 

5.3. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki dla zabudowy 
wolnostojącej - 900 m2, za wyjątkiem działek po płd. stronie ul.7/02 KD 
na terenie 7/4 MJ - 650 m2 - postulowana parcelacja w/g rys. zmian. 
Minimalna powierzchnia działki zabudowy szeregowej - 270 m2.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Na terenie 7/8 MJ konieczne wydzielenie skweru zieleni - w/g rysunku 
zmian.   

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu 7/5 MJ i 7/5a MJ (patrz rysunek zmian) położona w strefie 
W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Konieczne przejścia piesze w ciągach o szer. 5,0 ÷ 8,0 m. - w/g rysunku 
zmian. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 
9.3. 
9.4. 

W płn.-wsch. części terenu 7/8 MJ,U lokalizacja stacji transformatorowej 
15/04 kV  typu miejskiego. 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
istniejący rów melioracyjny do modernizacji. 
Części terenów 7/6 MJ i 7/8 MJ (patrz rys. zmian) położone w obrębie 
strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia 
w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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10) SYMBOL TERENU:  7 / 7  ZP,U 1. Powierzchnia terenu (ha):  0,22 

 2. Granice terenu Projekt. teren 7/6 MJ,U, płn.-zach. i płd. granica opracowania. 

11) SYMBOL TERENU:  7 / 9  ZP,U 1. Powierzchnia terenu (ha):  0,45 

 2. Granice terenu Zach. granica opracowania, ul. W.O.P. (ul. 03 KZ - płd. granica opracowania). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zieleń parkowa z urządzeniami sportowymi, placami zabaw. 
Dopuszcza się lokalizacje usług związanych z funkcją 3.1. pod 
warunkiem zachowania powierzchni biologicznie czynnej na min.       
80% powierzchni terenu. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

4.2. 

Zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów z p-ktu 3.2. i 9.1. 
Konieczne elementy małej architektury. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu 7/9 ZP : 
- 10,0 m. od linii rozgraniczenia ul. W.O.P. (03 KZ). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Konieczne zachowanie wartościowego drzewostanu. 
Konieczne łączenie zieleni ozdobnej z elementami małej architektury. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach działki.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 
9.3. 

Na terenie 7/9 ZP,U istniejąca stacja transformatorowa 15/04 kV - do 
zachowania. 
Istniejący rów melioracyjny do modernizacji. 
Teren 7/9 ZP,U położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

12) SYMBOL TERENU:  7 / 10  U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,52 

 2. Granice terenu Ul. Polna (11 KL), ul. WOP (03 KZ). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Usługi nieuciążliwe.  
Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową pod warunkiem lokalizacji usług 
w parterach. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. Dopuszcza się zabudowę w formie zwartej. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki.  
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji (do 12,0 m.do kalenicy). 
Dachy  wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 35o÷ 45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 10,0 m. od linii rozgraniczenia ul. W.O.P. (03 KZ), 
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul. Polnej (11 KL), 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia terenu 7/8 MJ. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
5.2. 

Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 2500 m2. 
Preferuje się całościowe zagospodarowanie działki. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 20% pow. działki. 
Konieczne nasadzenia wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie na zorganizowanym parkingu w obrębie działki w wielkości 
dostosowanej do programu usług i przy założeniu -1miejsce parkingowe/ 
1 mieszkanie. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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 13) SYMBOL TERENU:  7 / 11  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,10 

 2. Granice terenu Ul. Polna (11 KL), ul. WOP (03 KZ). 

14) SYMBOL TERENU:  7 / 12  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,72 

 2. Granice terenu Proj. ul. 7/12 KW, droga gruntowa (proj.ul.19 KL), ul. W.O.P. (03 KZ). 

15) SYMBOL TERENU:  7 / 13  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,43 

 2. Granice terenu Droga gruntowa (proj. ul.19 KL), proj.ul.7/11 KW, ul. W.O.P. (03 KZ). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
 

4.6. 
 
 

4.7. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji(do 9,5 m do kalenicy).  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. lub istniejący. 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o÷ 45o. 
Usytuowanie kalenicowe do ul.11 KL, szczytowe do ul.19 KL i 7/12 KW.  
Obowiązujące linie zabudowy na odcinkach w/g rys. zmian: 
 - 10,0 m. od linii rozgraniczenia ul.Polnej (11 KL) - teren 7/11 MJ,U, 
 - 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.19 KL - teren 7/12 MJ,U.              
Nieprzekraczalne linie zabudowy :                                                               
- 10 m od ul. W.O.P.(03 KZ) dla terenu 7/12 MJ,U i 7/11 MJ,U, 
- 7,0 m od ul.Polnej (11 KL), za wyjątkiem zabudowy istniejącej                     

i ul. W.O.P.(03 KZ) dla terenu 7/13 MJ,U,.  
- 5,0 m od ulic lokalnych, dojazdowych i ciągu pieszo-rowerowego. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej lub wewnętrznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1000 m2,                    
za wyjątkiem działek: 
- przy ul. 7/12 KW na terenie 7/11 MJ,U i 7/12 MJ,U 
- przy ul. 19 KL  na terenie 7/13 MJ,U,  
- przy ul. 7/11 KW na terenie 7/13 MJ,U. 
Postulowany podział w/g rys. zmian. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Na terenie 7/13 MJ,U konieczne pozostawienie i uzupełnienie  szpaleru 
zieleni. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

Na terenie 7/11 MJ,U i 7/13 MJ,U  budynki mieszkalne przy ul. W.O.P.     
nr 59,70,71 oraz przy ul.Polnej nr 1 w ewidencji konserwatorskiej              
-obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Konieczne przejścia piesze i ciągi pieszo-rowerowe jak na rysunku 
zmian. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 
Modernizacja istniejących rowów melioracyjnych, celem dostosowania 
ich do projektowanej zabudowy. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich  
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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16) SYMBOL TERENU:  7 / 14  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,02 

 2. Granice terenu Płn.- wsch. granica opracowania, teren 7/14a U. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkalno-usługowa jednorodzinna. 
Do czasu realizacji zabudowy 3.1. pozostawia się możliwość 
funkcjonowania istniejącego tartaku pod warunkiem, że jego uciążliwość 
zamknie się w granicach własnej działki. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji (do 12,5 m do kalenicy).  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t.  
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 35o÷ 45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy - 5,0 m. od linii rozgraniczenia            
ul.19 KL i 7/13 KD. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Konieczne przejścia piesze w/g rysunku zmian - do ul. W.O.P.(03 KZ) 
oraz ul.Bocznej (poza wsch. granicą opracowania). 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji.  
Modernizacja istniejących rowów melioracyjnych, celem dostosowania 
ich do projektowanej zabudowy. 
Część terenu położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i     
§ 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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17) SYMBOL TERENU:  7 / 14a  U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,14 

 2. Granice terenu Teren 7/14 MJ, U, wsch. granica opracow., ul. W.O.P. (03 KZ). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

Usługi nieuciążliwe. 
Postuluje się wielofunkcyjny ośrodek usługowy. 
Możliwość pozostawienia istniejącego budynku mieszkalnego. 
Do czasu realizacji zabudowy 3.1. pozostawia się możliwość 
funkcjonowania istniejącego tartaku pod warunkiem, że jego uciążliwość 
zamknie się w granicach własnej działki. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 
 

4.2. 
4.3. 

 
4.4. 

 

Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 10,0 m. do kalenicy).                 
Na powierzchni do 30% powierzchni zabudowy dopuszcza się wysokość 
do 13,0 m. 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t.  
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 35o÷ 38o. 
Możliwy inny typ dachu przestrzennego 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 10,0 m. od linii rozgraniczenia          
ul. W.O.P. (03 KZ), za wyjątkiem istniejącego budynku mieszkalnego. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Parcelacja na max. 2 działki, przy min. powierzchni 4000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 20% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Konieczne przejście piesze w układzie płn.-płd. , w/g rysunku zmian    
(od ul. W.O.P. - 03 KZ do ul. 7/13 KD). 
Parkowanie na zorganizowanym parkingu w granicach terenu, o 
wielkości dostosowanej do programu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/04 kV - do zachowania. 
Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 
Część terenu położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rysunek zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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18) SYMBOL TERENU:  7 / 15  US 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,41 

 2. Granice terenu Ul.Polna (11 KL), teren 7/16a MJ,U, wsch.granica opracowania, teren 7/11 MJ,U.

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren boisk i urządzeń sportowych. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

Dopuszczalny budynek klubowo-socjalny z innymi funkcjami 
towarzyszącymi, zlokalizowany od strony ul.Polnej. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy).  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dach wysoki, symetryczny, kąt nachylenia połaci głównych  35o÷ 45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.Polnej. 
U zbiegu ciągów pieszych konieczne wykształcenie placu z elementami 
małej architektury. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji, za wyjątkiem 9.2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne nasadzenia wysokiej i średniowysokiej zieleni izolacyjnej 
wzdłuż granicy terenu, za wyjątkiem odcinka ul.Polnej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 

Parkowanie na zorganizowanym parkingu, od strony ul.Polnej,                       
w obrębie działki. 
W zagospodarowaniu terenu konieczne przeprowadzenie ciągów 
pieszych w układzie jak na rysunku zmian - od ul.Polnej, ul. 7/12 KW            
i ciągu pieszo-rowerowego 7/07 KP-R. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 
9.4. 

 
9.5. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
W płd.-wsch. części terenu lokalizacji stacji transformatorowej 15/04 kV 
typu miejskiego. 
Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 
Istniejące rowy melioracyjne do modernizacji celem dostosowania ich  
do projektowanej funkcji. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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19) SYMBOL TERENU:  7 / 16  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,36 

 2. Granice terenu Proj.ul.7/08 KL, ul.Osadników (04 KZ),wsch. granica opracow., ciąg 7/07 KP-R. 

20) SYMBOL TERENU:  7 / 16a  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,55 

 2. Granice terenu Ul. Polna (11 KL), proj. ul.7/08 KL, teren 7/15 US. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
 
 

4.6. 
 

4.7. 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 8,5 m do kalenicy).  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t.  
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o÷ 45o. 
Usytuowanie kalenicowe do ul. 7/08 KL - na terenie 7/16 MJ, szczytowe 
do ul. 7/08 KL - na terenie 7/16a MJ. 
Obowiązująca linia zabudowy -5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.7/08 KL , 
na odcinkach w/g rys. zmian. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy :                                                              
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.7/08 KL na odcinkach w/g rys. zmian, 
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.Polnej (11 KL), 
- pozostałe w/g rys. zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 
 
 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki:                                                                    
- 1000 m2 dla zabudowy wolno stojącej, za wyjątkiem dz. nr 190,                  
- 600 m2 dla zabudowy bliźniaczej. 
Postulowane podziały na działki w/g rys. zmian. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 50% pow. działki . 
 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Na przedłużeniu ul. 7/09 KL oraz od ul.7/08 KL  konieczne przejście 
piesze o szer. 5,0 m. - w/g rys. zmian 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 
Istniejące rowy melioracyjne do zachowania i modernizacji - w/g rys. 
zmian. 
Części terenów położone w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3        
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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21) SYMBOL TERENU:  7 / 17  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,23 

 2. Granice terenu Proj. ul. 7/09 KL, proj. ul.7/08 KL, ciąg pieszo-rowerowy 7/07 KP-R. 

22) SYMBOL TERENU:  7 / 17a  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,53 

 2. Granice terenu Ul. Polna (11 KL), proj. ul. 7/06KD, ciąg pieszo-rowerowy 7/07KP-R,                  
proj. ul.7/08 KL. 

23) SYMBOL TERENU:  7 / 19   MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha):  0,31 

 2. Granice terenu Proj. ul. 7/10 KD, proj.ul.7/08 KL, proj.ul.7/09 KL.. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
 
 
 

4.6. 
4.7. 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy).  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t.  
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 40o÷ 45o. 
Usytuowanie zabudowy:  
 - szczytowe do ul. 7/08 KL na terenach 7/17MJ,U i 7/17a MJ,U,                  
- kalenicowe do ul. 7/08 KL na terenie 7/19 MJ,U, do ul.Polnej (11 KL) 

   na terenie 7/17a MJ,U. 
Obowiązująca linia zabudowy - 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.Polnej,  
Nieprzekraczalne linie zabudowy - 5,0 m. od linii rozgraniczenia ulic 
lokalnych i ciągu pieszo-rowerowego, pozostałe w/g rys. zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 
 
 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki:                                                                    
- 900 m2 dla zabudowy wolno stojącej,  
- 600 m2 dla zabudowy bliźniaczej. 
Postulowane podziały na działki w/g rys. zmian. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 40% pow. działki .                
W płn. części terenu 7/19 MJ,U konieczne zorganizowanie publicznego 
skweru zieleni - parku z elementami małej architektury u zbiegu ulic    
7/08 KL i 7/10 KD - w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu 7/19 MJ,U (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
Na terenach 7/17 MJ,U i 7/19 MJ,U modernizacja istniejących rowów 
melioracyjnych, celem dostosowania ich do projektowanej zabudowy. 
Części terenów 7/17 MJ,U i 7/19 MJ/U położone w obrębie strefy „S”  
warunków geologiczno-inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b.  

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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24) SYMBOL TERENU:  7 / 17b   MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,46 

 2. Granice terenu Ul. Polna (11 KL), proj. ul. 7/09 KL, ciąg pieszo-rowerowy 7/07KP-R ,                    
proj. ul. 7/06 KD. 

25) SYMBOL TERENU:  7 / 18   MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha):  1,86 

 2. Granice terenu Ul. Polna (11 KL), ul.Osadników (04 KZ), proj.ul.7/10 KD, proj.ul.7/09 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

 
4.3. 

 
 

4.4. 
4.5. 
4.6. 

 
 
 
 
 

4.7. 
 
 
 
 
 

4.8.  

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Możliwość budowy małych domów mieszkalnych - z preferencją w płn. 
części terenu 7/17b MJ,U i płd. części terenu 7/18 MJ,U.  
Powierzchnia zabudowy: 
- do 30 % pow. działki dla zabudowy 4.1., 
- do 50 % pow. działki dla zabudowy 4.2.. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji(do 12,5 m do kalenicy).  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. lub istniejący. 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 35o÷ 45o. 
Usytuowanie szczytowe do ul.11 KL , ciągu 7/07 KP-R oraz ul. 7/10 KD      
na odcinku od ul. 7/09 KL do ciągu pieszego; kalenicowe do ul. 7/10 KD 
na odcinku od ciągu pieszego do ul. 04 KZ, za wyjątkiem budynku 
istniejącego. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul. Polnej (11 KL), 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ulic lokalnych, dojazdowych - 7/09 KL.,   
  7/06 KD, 7/10 KD, 
- po froncie istniej. budynku od ul. 04 KZ, 
- pozostałe w/g rys. zmian. 
Zasada lokalizacji budynków na terenie 7/18 MJ,U - równolegle do 
granic bocznych działki - w/g rys. zmian.   

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 
 
 

5.3. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki: 
- 700 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
- 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej. 
Możliwość scalania działek dla zabudowy 4.2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej: 
- min. 40% pow. działki dla zabudowy 4.1., 
- min. 20% pow. działki dla zabudowy 4.2.. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

Część terenu (patrz rys. zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia  
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Konieczne publiczne przejście piesze w układzie wsch.- zach.                       
o szer. 5,0 m. w/g rysunku zmian. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 

 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Na terenie 7/18 MJ,U - istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 
Na terenie 7/18 MJ,U - istniejąca stacja transformatorowa 15/04 kV - do 
zachowania. 
Część terenu 7/18 MJ,U położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia       
w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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26) SYMBOL TERENU:  03 KZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,24 

 2. Granice terenu Część ul. W.O.P. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga wojewódzka.                      
Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczna ochrona istniejącej zieleni wysokiej przyulicznej, za wyjątkiem 
kolidującej z funkcją 3.1. Niezbędną wycinkę zastąpić nowymi 
nasadzeniami. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian            
- min. 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki ,dopuszcza się pobocza poza terenem zabudowy. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

27) SYMBOL TERENU:  04  KZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,66 

 2. Granice terenu  Część ul.Osadników. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczna ochrona zieleni wysokiej przyulicznej za wyjątkiem kolidującej 
z funkcją 3.1. Niezbędną wycinkę zastąpić nowymi nasadzeniami. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian            
- min. 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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28) SYMBOL TERENU:  11 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,22 

 2. Granice terenu  Ul. Polna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Pozostawia się istniejącą zieleń przyuliczną - jak na rysunku zmian. 
Konieczne uzupełnienie i wymiana istniejącego drzewostanu przy 
zastosowaniu gatunków drzew innych niż topole. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia   
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian              
- min.13,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodniki.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmiany) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

29) SYMBOL TERENU:  19  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,62 

 2. Granice terenu Częściowo istniejące drogi gruntowe -trasa równoległa do ul. W.O.P. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica lokalna z wydzielonym ciągiem pieszo- rowerowym. Projektowana 
droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczna ochrona zieleni wysokiej przyulicznej za wyjątkiem kolidującej 
z funkcją 3.1. Niezbędną wycinkę zastąpić nowymi nasadzeniami. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 15 ,0m . 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min.5,0m. 
Szerokość jezdni dla ruchu samochodowego min.5,0m 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N”  warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmiany) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3         
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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30) SYMBOL TERENU:  7 / 01  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,55 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica (pętla od ul. Polnej). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie WIII ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia  
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.12,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

31) SYMBOL TERENU:  7 / 02  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,29 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica w zachodniej części osiedla. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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32) SYMBOL TERENU:  7 / 03  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,21 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica w zachodniej części osiedla od ul.7/01 KL.  

33) SYMBOL TERENU:  7 / 04  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,18 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica w zachodniej części osiedla od ul.7/02 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz". Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -12,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Część ul. 7/03 KD (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” 
warunków geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, 
ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

34) SYMBOL TERENU:  7 / 02a  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,08 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica w zachodniej części osiedla - od ul. 02 KD. 

35) SYMBOL TERENU:  7 / 05  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,11 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica w zachodniej części osiedla - od ul.7/01 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz". Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. W zach. części terenu konieczne zorganizowanie skweru zieleni                
- w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Ulica położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -10,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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36) SYMBOL TERENU:  7 / 06  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,08 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica (od ul. Polnej). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz". Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

37) SYMBOL TERENU:  7 / 07  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,35 

 2. Granice terenu  Projektowany ciąg pieszo-rowerowy we wsch. części osiedla. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy z placami zieleni. Projektowany gminny ciąg 
publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. W płn. części ciągu konieczne zorganizowanie publicznego skweru 
zieleni - parku z elementami małej architektury - w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część ciągu (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych -obowiązują ustalenia     
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 6,0 m . 
Przekrój poprzeczny: pieszo-jezdnia o min. szerokości 5,0 m. 
Dopuszcza się dojazdy do posesji. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Część ciągu (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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38) SYMBOL TERENU:  7 / 08  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,71 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica we wsch. części osiedla (równoległa do ul. Polnej). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej, szczególnie na 
odcinku od ulicy 7/ 09 KL do ciągu pieszo-rowerowego 7/07 KP-R.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -15,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne do modernizacji. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

39) SYMBOL TERENU:  7 / 09  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,16 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica we wsch. części osiedla (od ul. Polnej do ul.7/08 KL). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia  
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.12,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejący rów melioracyjne do modernizacji. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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40) SYMBOL TERENU:  7 / 10  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,21 

 2. Granice terenu  Część ul. Osadników i droga gruntowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej z ciągiem pieszo-rowerowym i skwerem zieleni. 
Istniejąca i projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Publiczny skwer zieleni - w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia  
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 8,0 m., za wyjątkiem przejścia 
między budynkami przy ul.Osadników. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu . 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejący rów melioracyjny do modernizacji. 
Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w obrębie strefy „S” warunków 
geologiczno-inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, 
ust.1, p-kt 5b. 

  10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

41) SYMBOL TERENU:  7 / 11  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,10 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od ul.19 KL. 

42) SYMBOL TERENU:  7 / 12  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,15 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica od terenu 7/15 US do ul. W.O.P.(03 KZ). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Wewnętrzna ulica dojazdowa typu „sięgacz”. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Istniejący szpaler drzew w ul.7/11 KW - do zachowania. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia - 10,0 m . 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i    § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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43) SYMBOL TERENU:  7 / 13  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,11 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica od ul. 19 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica dojazdowa typu „sięgacz”. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia - 10,0 m . 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 
8. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 8: 
 

1) SYMBOL TERENU:  8 / 1  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,27 

 2. Granice terenu Zachodnia granica opracowania, ul.19 KL, ul. 8/01 KD 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczalnymi usługami 
towarzyszącymi. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy).  
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 40o, 
usytuowane kalenicowo do ul.19 KL. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy:  
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.19 KL i ul.8/01 KD,  
- 7,0 m. od wydzielonego przejścia pieszego. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia działki - 550 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. każdej działki. 
Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Konieczne publiczne przejście piesze w płd. części terenu - w/g rysunku 
zmian. 
Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3          
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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2)                 SYMBOL TERENU:  8 / 2  MJ,UT 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,31 

 2. Granice terenu Wsch. część obszaru opracow. Proj. ul.19 KL, ul.8/01 KD, proj. ciąg 8/02 KP-R 

3) SYMBOL TERENU:  8 / 3  MJ,UT    1. Powierzchnia terenu (ha): 1,21 

 2. Granice terenu Projekt. ul.19 KL, ciąg 8/02 KP-R, ul. 8/01 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dopuszcza się zabudowę rekreacyjną różnych form. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 
 
 

4.6. 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy).  
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 40o, 
usytuowane kalenicowo do ul.19 KL. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy:  
- 5,0 m od linii rozgraniczenia ul. 19 KL i 8/01 KD, 
- 7,0 m od linii rozgraniczenia ciągu 8/02 KP-R, 
- 8,0 m od wydzielonego skweru zieleni. 
Zasada lokalizacji budynków na terenie 8/3 MJ,U: równolegle do 
bocznych granic działki (patrz rys. zmian). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej wydzielanej 
działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki - 750 m2.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. każdej działki. 
Na terenie 8/3 MJ konieczne wydzielenie skweru zieleni - w/g rys. zmian. 
Na terenie 8/3 MJ konieczne nasadzenia szpaleru drzew - w/g rys.zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
 

9.3. 
9.4. 

 
9.5. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i     
§ 5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejące na terenie 8/3 MJ rowy melioracyjne do modernizacji. 
Na terenie wydzielonego skweru lokalizacja stacji transformatorowej 
15/04 kV  typu miejskiego. 
Istniejąca linia napowietrzna 15 kV  do likwidacji  

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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4) SYMBOL TERENU:  8 / 4  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,25 

 2. Granice terenu Wsch. granica opracowania. Projekt. ul.19 KL, proj. ul. 8/01 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy).  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. lub istniejący. 
Dachy zabudowy projektowanej - wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 30o÷ 45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy - 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.19KL. 
i 8/01 KD. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki - 1000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. każdej działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3           
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

5) SYMBOL TERENU:  19  KL 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,58 

 2. Granice terenu Projektowana ulica wzdłuż płn. granicy opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej z wydzielonym ciągiem pieszo- rowerowym. 
Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne nasadzenie szpaleru drzew - patrz rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 15 ,0m . 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min.5,0m. 
Szerokość jezdni dla ruchu samochodowego min.5,0m 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 
9.4. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejące rowy melioracyjne do modernizacji. 
Istniejąca linia napowietrzna 15 kV do likwidacji. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

6) SYMBOL TERENU:  8 / 01  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,50 

 2. Granice terenu Ul. Dolna 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej – obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian                    
- min.12,0 m. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min.5,0m. 
Szerokość jezdni dla ruchu samochodowego min.5,0m 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
 

9.3. 
9.4. 

 
9.5. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3           
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejące rowy melioracyjne do modernizacji. 
Istniejąca słupowa stacja transformatorowa 15 kV do likwidacji po 
uruchomieniu stacji projektowanej na terenie 8/3 MJ,UT. 
Istniejące obiekty zasilane ze stacji słupowej przełączyć do stacji typu 
miejskiego.  

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

7) SYMBOL TERENU:  8 / 02 KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,62 

 2. Granice terenu Istniejący ciąg pieszo-rowerowy. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy. Projektowany gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Wzdłuż ciągu konieczne nasadzenia zieleni wysokiej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 11,0 ÷ 12,0 m. - w/g rys. zmian. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min. 2,5 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 

Ciąg położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3. 
Istniejący rów melioracyjny do modernizacji. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ciąg położony w granicach pasa ochronnego morskich wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

9. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 9: 
 

1) SYMBOL TERENU:  9 / 1  ZP 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,37 

 2. Granice terenu Ul. Leśna ( 9/01 KD), granice opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zieleń parkowa. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

Zakaz zabudowy. 
Dopuszcza się elementy małej architektury. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne zachowanie wartościowego starodrzewu. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren objęty strefą „K” ochrony krajobrazu - obowiązują ustalenia         
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Zakaz parkowania.  

 9. ustalenia inżynieryjne  - 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

2) SYMBOL TERENU:  9 / 01  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,07 

 2. Granice terenu Odcinek ulicy Leśnej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian                    
- min.10,0 m., zakończona placem manewrowym.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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10. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 10: 
 

1) SYMBOL TERENU:  10 / 1  GW 1. Powierzchnia terenu (ha) : 3,46 

 2. Granice terenu (Nad Zalewem Szczecińskim) zach. część opracowania - ul.Kwiatkowskiego (06 
KL).  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

 
3.3. 

 
 

3.4. 

Działalność gospodarcza wykorzystująca dostęp do akwenu żeglownego. 
Przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na cele usługowo -
administracyjne. 
Do czasu przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na cele 3.2. 
dopuszcza się działania zmierzające do poprawy warunków sanitarnych 
mieszkańców. 
Do czasu wykształcenia funkcji 3.1. dopuszcza się lokalizację pomostów 
do celów rekreacji przywodnej (wędkarstwo, cumowanie niewielkich 
jednostek pływających) wzdłuż linii brzegowej Roztoki Odrzańskiej, po 
uzgodnieniu z dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

 

Zabudowa wolno stojąca. Dopuszcza się zespół zabudowy. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy -10,0 m. od ul.Kwiatkowskiego (06 KL)      
i ul.10/02 KD, za wyjątkiem zabudowy istniejącej. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki do akwenu 
i ul.Kwiatkowskiego.  
Minimalna szerokość frontu działki wzdłuż linii brzegowej: 70,0 m. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3.  

Wyklucza się inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia 
ludzi, z dopuszczeniem portu i instalacji portowych. 
Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 20% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnej działki. 
Do czasu organizacji funkcji 3.1. konieczne zachowanie istniej. dojazdu 
do wału p.powodziowego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 

 
 

9.5. 
9.6. 

 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g  § 5. 
Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej. 
Służebność gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i 
zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych. 
Istniejący wał przeciwpowodziowy do czasu organizacji funkcji 3.1.           
- do zachowania i modernizacji - z zakazem zabudowy w odległości do 
50,0 m. od stopy wału. 
Istniejący rów melioracyjny - do modernizacji. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3            
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. 
 

10.2. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w granicach pasa 
technicznego morskich  wód wewnętrznych-obowiązują ustalenia w/g §4. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) położony w granicach pasa 
ochronnego morskich  wód wewnętrznych -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

 

2) SYMBOL TERENU:  10 / 2  A 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,44 

 2. Granice terenu Proj. ul.10/01 KD, proj.ul.10/02 KD, proj. teren 10/3 ZP. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

 

Centrum administracyjno-usługowe portu. 
Do czasu przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na cele 3.1. 
dopuszcza się działania zmierzające do poprawy warunków 
sanitarnych mieszkańców. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

 

Lokalizacja zabudowy usługowej wzdłuż ul.10/01 KD. 
Wysokość zabudowy do 12,0 m. do kalenicy. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy:                                                                
-10,0 m. od linii rozgraniczenia ul.10/01 KD, i ul.10/02 KD. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej 
działki do ul.10/01 KD. 
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1400 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na 
min.25% pow. działki usługowej. 
Postuluje się zachowanie istniejących zadrzewień. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
 

9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3     
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Postulowane podniesienie terenu do rzędnej min. 1,30 m. n.p.m. 

 10. ustalenia inne 10.1. 
 

10.2. 

Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych -obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część terenu położona w strefie ochronnej wału p.powodziowego.   

 

3)                                                                            SYMBOL TERENU:  10 / 3  ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,66 

 2. Granice terenu Proj. ul. 10/02 KD, teren 10/2 A,,  teren 10/7 GW , Zalew Szczeciński.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zieleń parkowa. 
Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług związanych z obsługą 
jednostek pływających, elementów małej architektury oraz pomostów 
do celów rekreacji przywodnej (wędkarstwo, cumowanie niewielkich 
jednostek pływających) wzdłuż linii brzegowej Roztoki Odrzańskiej, po 
uzgodnieniu z dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

Zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń i obiektów z p-któw 3.2., 9.1.           
i 9.2. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Zakaz parcelacji za wyjątkiem obiektów z p-któw 3.2. i 9.1.  

 6. ustalenia ekologiczne   

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Konieczne zachowanie istniejącego dojazdu do wału p.powodziowego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej. 
Służebność gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i 
zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych. 
Istniejący wał przeciwpowodziowy - do zachowania i modernizacji. 

 10. ustalenia inne 10.1. 
 
 

10.2. 
 
 

10.3. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w granicach pasa 
technicznego morskich  wód wewnętrznych - obowiązują ustalenia     
w/g § 4. 
Część terenu (patrz rys. zmian) położony w granicach pasa 
ochronnego morskich  wód wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g  
§ 4. 
Teren położony w strefie ochronnej wału p.powodziowego.  
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4)                               SYMBOL TERENU:  10 / 4  ZI 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,06 

 2. Granice terenu Proj. ul. 10/01 KD, teren 10/2 A,, teren 10/3 ZP, teren 10/7 GW. 

5)                                                             SYMBOL TERENU:  10 / 5  ZI 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,04 

 2. Granice terenu  Ul. 06 KL, proj. ul. 10/01 KD, teren 10/6 KS.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zieleń izolacyjna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

Zakaz zabudowy.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji.  

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne  - 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

6)                                                                            SYMBOL TERENU:  10 / 6  KS 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,26 

 2. Granice terenu Proj. ul. 10/01 KD, teren 10/5 ZI, proj. ul. 06 KL ( istniej. droga gruntowa).  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Parking. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

Zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń obsługi parkingu i obiektów         
z p-ktu 9.2. i 9.3. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji z wyjątkiem obiektów z pkt. 9.2. i 9.3. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne wydzielenie parkingu zielenią piętrową wzdłuż płd. granicy. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Dopuszcza się obiekty infrastruktury  technicznej. 
Lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV  typu miejskiego. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i     
§ 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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7) SYMBOL TERENU:  10 / 7  GW 1. Powierzchnia terenu (ha): 7,71 

 2. Granice terenu Proj. ul.10/01 KD, Zalew Szczeciński, proj. ul. 06 KL - przedłużenie                          
ul. Kwiatkowskiego. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

 
 

3.3. 

Działalność gospodarcza wykorzystująca dostęp do akwenu żeglownego 
W przypadku wydzielenia dojazdu wewnętrznego (KW) , dopuszcza się 
działalność gospodarczą wykorzystującą pośrednio dostęp do akwenu 
żeglownego w pasie na płd. od KW. 
Do czasu wykształcenia funkcji 3.1. dopuszcza się lokalizację pomostów 
do celów rekreacji przywodnej (wędkarstwo, cumowanie niewielkich 
jednostek pływających) wzdłuż linii brzegowej Roztoki Odrzańskiej, po 
uzgodnieniu z dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

 
 

Zabudowa wolno stojąca. Dopuszcza się zespół zabudowy. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy :  
-10,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 06 KL i ewentualnego dojazdu 
wewnętrznego. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki do KW. 
Minimalna szerokość działki wzdłuż linii brzegowej -100,0 m. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 
6.4. 
6.5. 

Wyklucza się inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia 
ludzi, z dopuszczeniem portu i instalacji portowych. 
Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 20% pow. działki. 
Konieczne wydzielenie terenu zielenią piętrową od strony płd. i wsch. 
Do czasu wykształcenia funkcji 3.1. należy pozostawić istniejące 
zadrzewienia i zakrzaczenia (wzdłuż brzegu Zalewu Szczecińskiego). 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Dopuszcza się wydzielenie dojazdu wewnętrznego (KW) o minimalnej 
szerokości 15,0 m. dla zorganizowania struktury portowej. 
Do czasu organizacji funkcji 3.1. konieczne zachowanie istniej. dojazdu 
do wału p.powodziowego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 

 
 

9.5. 
 

9.6. 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g  § 5. 
Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej. 
Służebność gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i 
zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych. 
Istniejący wał przeciwpowodziowy do czasu organizacji funkcji 3.1.           
- do zachowania i modernizacji - z zakazem zabudowy w odległości        
do 50,0 m. od stopy wału. 
Modernizacja istniejącego rowu melioracyjnego celem dostosowania do 
aktualnych potrzeb. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. 
 
 

10.2. 

Część terenu (patrz rys. zmian) położona w granicach pasa 
technicznego morskich wód wewnętrznych - obowiązują ustalenia         
w/g § 4. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w granicach pasa 
ochronnego morskich  wód wewnętrznych -obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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8) SYMBOL TERENU:  06  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,14 

 2. Granice terenu  Odcinek ul.Kwiatkowskiego. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne zachowanie istniejących drzew i uzupełnienie nowymi 
nasadzeniami, o ile nie kolidują z funkcją 3.1.. 

 7. ustalenia dotyczące      
dóbr kultury 

7.1. Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna -w/g rys. zmian - min.12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 
Trasa lokalnej ścieżki rowerowej.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejący rów melioracyjny - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
(patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

9) SYMBOL TERENU:  10 / 01  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,56 

 2. Granice terenu Projektowana ulica w obrębie terenów portowych. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia  12,0m . 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
(patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

10) SYMBOL TERENU:  10 / 02  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,07 

 2. Granice terenu Istniejąca ulica dojazdowa do wałów przeciwpowodziowych 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia  12,0 m . 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
(patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3  i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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11. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 11: 
 

1) SYMBOL TERENU:  11 / 1   U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,18 

 2. Granice terenu Ul. Kwiatkowskiego (poza granicą opracowania), teren 11/4 ZI. 

2) SYMBOL TERENU:  11 / 2   U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,66 

 2. Granice terenu Ul. Kwiatkowskiego (poza granicą opracowania), proj. ul.11/02 KD,                  
teren 11/3 ZI. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 
Dopuszcza się mieszkania funkcyjne dla obsługi funkcji 3.1. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. Dopuszcza się zespół zabudowy. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22o - 30o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
- 10,0 m.od linii rozgraniczenia ul. Kwiatkowskiego - dla terenu 11/2 U,P,  
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.11/02 KD, 
- 4,0 m. od linii rozgraniczenia ul. Kwiatkowskiego - dla terenu 11/1 U,P, 

za wyjątkiem zabudowy istniejącej. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej wydzielanej 
działki do ul. Kwiatkowskiego. 
Minimalna pow. działki dla terenu 11/1 U,P - 800 m2, dla terenu 11/2 U,P 
-1500 m2 . 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2.  

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren 11/1 U, P (patrz rysunek zmian) położony w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Na terenie 11/2 U,P istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji             
(patrz rysunek zmian). 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno -
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3  
i § 5, ust.1, pkt. 5b. 

  10. ustalenia inne 10.1. 
 

Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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3) SYMBOL TERENU:  11 / 3   ZI 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,66 

 2. Granice terenu Proj. ul. 11/02 KD, teren 11/2 U,P, proj. ul. 27 KD, teren 11/6 U,P. 

4) SYMBOL TERENU:  11 / 4   ZI 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,55 

 2. Granice terenu Proj. ul. 11/02 KD, teren 11/5 U,P, proj. ul. 05 KL, teren 11/1 U,P. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zieleń izolacyjna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

7.1. Część terenu 11/4 ZI (patrz rysunek zmian) położony w strefie „B” 
ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Zakaz parkowania.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 
9.5. 

Istniejący na terenie 11/4 ZI odcinek linii napowietrznej SN - do likwidacji.
Na terenie 11/4 ZI projektowana przepompownia ścieków. 
Na terenie 11/4 ZI projektowana stacja transformatorowa 15/04 kV. 
Istniejący rów melioracyjny - do zachowania. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i      
§ 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

5) SYMBOL TERENU:  11 / 5   U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,60 

 2. Granice terenu Proj. ul. 05 KL, proj. ul.11/01 KD, proj. ul.11/02 KD, teren 11/4 ZI. 

6) SYMBOL TERENU:  11 / 6   U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,84 

 2. Granice terenu Proj. ul.11/02 KD, proj. ul.11/03 KD, teren 11/3 ZI. 

7) SYMBOL TERENU:  11 / 7   U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,80 

 2. Granice terenu Proj. ul.11/01 KD, proj. ul.11/02 KD, proj. ul.11/03 KD, teren 11/8 ZI. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 
Dopuszcza się mieszkania funkcyjne dla obsługi funkcji 3.1. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. Dopuszcza się zespół zabudowy. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22o - 30o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
- 10,0 m od linii rozgraniczenia proj. ul. 11/01 KD i 05 KL. 
- 5,0 m od linii rozgraniczenia ulic 11/02 KD i 11/03 KD oraz terenu         
11/3 ZI. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej działki do 
drogi publicznej. 
Minimalna pow. działki 1000 m2, 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3.  

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 
Konieczne szpalery zieleni wysokiej w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne   

  10. ustalenia inne 10.1. 
 

Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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8) SYMBOL TERENU:  11 / 8   ZI 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,26 

 2. Granice terenu Proj. ul. 27 KD, teren 11/7 U,P. 

9) SYMBOL TERENU:  11 / 9   ZI 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,18 

 2. Granice terenu Proj. ul. 27 KD, teren 11/11 U,P. 

10) SYMBOL TERENU:  11 / 10   ZI 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,17 

 2. Granice terenu Płd. granica opracowania, teren 11/11 U,P. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zieleń izolacyjna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Zakaz parkowania.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 

Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejące rowy melioracyjne - do zachowania. 

 10. ustalenia inne  - 

 

11) SYMBOL TERENU:  11 / 11   U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 4,40 

 2. Granice terenu Proj. ul. 05 KL, proj. ul.11/01 KD, płd. granica opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 
Dopuszcza się mieszkania funkcyjne dla obsługi funkcji 3.1. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. Dopuszcza się zespół zabudowy. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22o - 30o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
- 10,0 m. od linii rozgraniczenia ulic 05 KL i 11/01 KD.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna pow. działki 1500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3.  

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 
Konieczne szpalery zieleni wysokiej - w/g rysunku zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejący odcinek linii napowietrznej SN - do likwidacji. 
Istniejące rowy melioracyjne do modernizacji. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno -
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, pkt. 5b. 

  10. ustalenia inne 10.1. 
 

Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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12) SYMBOL TERENU:  11 / 12   KS 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,36 

 2. Granice terenu Proj. ul. 05 KL, proj. teren 11/11 U, P, płd. granica opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Parking. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń obsługi parkingu i obiektów  
z punktu 9.3. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji z wyjątkiem obiektów z p-ktu 9.3. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne nasadzenia zieleni izolacyjnej w/g rysunku zmian.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 
9.5. 

 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejący odcinek linii napowietrznej SN - do likwidacji 
Lokalizacja projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV  typu 
miejskiego. 
Istniejący rów melioracyjny do modernizacji. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno -
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, pkt. 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. 
 

Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

13) SYMBOL TERENU:  05 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,52 

 2. Granice terenu  Droga gruntowa, po śladzie linii kolejowej w kierunku portu. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczna ochrona zieleni wysokiej przyulicznej, za wyjątkiem 
kolidującej z funkcją 3.1.                                                                      
Niezbędną wycinkę zastąpić nowymi nasadzeniami. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 20,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 
Na odcinku ulicy trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno -inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, pkt. 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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14) SYMBOL TERENU:  06 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,07 

 2. Granice terenu  Odcinek ulicy Kwiatkowskiego. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Ulica położona w strefie „B” ochrony konserwatorskiej – obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - 14,0 ÷ 16,0 m. - wg 
rysunku zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 
Trasa lokalnej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno -inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, pkt. 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

15) SYMBOL TERENU:  27  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,69 

 2. Granice terenu Droga gruntowa w płd. - wsch. części obszaru opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6 ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny : 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno -inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, pkt. 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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16) SYMBOL TERENU:  11 / 01  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,53 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica od proj. ul. 05 KL do proj. ul. 27 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.12,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV do likwidacji 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno -inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, pkt. 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

17) SYMBOL TERENU:  11 / 02  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,24 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica od proj. ul. 11/01 KL do ul. Kwiatkowskiego. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.12,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno -
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3  
i § 5, ust.1, pkt. 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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18) SYMBOL TERENU:  11 / 03  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,24 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica od proj. ul. 11/02 KD do proj. ul. 27 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.12,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno -inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, pkt. 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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12. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 12: 
 

1) SYMBOL TERENU:  12/1  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,35 

 2. Granice terenu Ul. T. Kościuszki (02 KZ) , płd. granica opracowania, ul. Brzozowa (12/01 KD), 
proj. ul. 12/02 KW. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
 

4.6. 
 

4.7. 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Powierzchnia zabudowy do 25% pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. lub istniejący. 
Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o. Usytuowanie szczytowe do ul. 12/02 KW i przejścia 
pieszego. 
Obowiązująca linia zabudowy: 
- 5,0 m - od linii rozgraniczenia ul.12/02 KW - na odcinku w/g rys. zmian 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- od linii rozgraniczającej ul. 02 KZ - zmienna - w/g rys. zmian, 
- 8,0 m od wydzielonego przejścia pieszego oraz części ul. 12/02 KW  
  - w/g rysunku zmian, 
- 5,0 m od linii rozgraniczenia ulic 12/01 KD i 12/02 KW. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do ul. 12/02 KW. 
Minimalna pow. działki 700 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
  

6.3. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony 
pośredniej zewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Nasadzenia zieleni wzdłuż ciągu pieszego bez możliwości zabudowy i 
parkowania - patrz rysunek zmian. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek wyłącznie dla celów 
zabudowy mieszkaniowej. 
Konieczne przejście piesze na terenie w układzie płn.-płd. o szer. 6,0 m.     
- w/g rysunku zmiany. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejący rów melioracyjny do modernizacji. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno -
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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2) SYMBOL TERENU:  12 / 2  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,45 

 2. Granice terenu Proj. ul. 12/02 KW, ul. Brzozowa (12/01 KD). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
4.6. 

 
 

4.7. 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Powierzchnia zabudowy do 25% pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. lub istniejący. 
Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o.  Usytuowanie szczytowe do ul. Brzozowej (12/01 KD). 
Obowiązująca linia zabudowy:   
- 5,0 m - od linii rozgraniczenia ul. 12/01 KD i 12/02 KW, na odcinkach 
w/g rys. zmian. 

Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- 5,0 m - od linii rozgraniczenia ul. 12/01 KD i 12/02 KW , na odcinkach 
w/g rys. zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do ul.12/01 KD lub ul.12/02 KW. 
Minimalna pow. działki 700 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

Parkowanie w granicach własnych działek wyłącznie dla celów 
zabudowy mieszkaniowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejący rów melioracyjny do modernizacji. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno -
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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3) SYMBOL TERENU:  12 / 3  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,65 

 2. Granice terenu Ul. Brzozowa (12/01 KD i 14 KL), proj. ul. 05 KL (po nasypie kolejki)  - poza 
płd.-wsch. granicą opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
 

4.6. 
 

4.7. 
 
 

4.8. 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Powierzchnia zabudowy do 25% pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. lub istniejący. 
Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o. Usytuowanie szczytowe do ul. Brzozowej 12/01 KD, za 
wyjątkiem zabudowy przy ul.14 KL -obowiązuje usytuowanie kalenicowe. 
Obowiązująca linia zabudowy:  
- 5,0 m - od linii rozgraniczenia ul.12/01 KD na odcinku w/g rys. zmian. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- 10,0 m od linii rozgraniczenia ulicy poza płd. - wsch. granicą opracow., 
- 5,0 m od linii rozgraniczenia ulic 12/01 KD i 14 KL. 
Zasada ustawienia budynków względem ulicy  przy wschodniej granicy 
opracowania - w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna pow. działki - 800 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

 

Konieczne nasadzenia zieleni wzdłuż płd.-wsch. granicy terenu - patrz 
rys. zmian. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 
Na terenie (patrz rys. zmian)  stanowisko bociana białego objęte ochroną 
prawną. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

Parkowanie w granicach własnych działek wyłącznie dla celów 
zabudowy mieszkaniowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno -
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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4) SYMBOL TERENU:  02  KZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,20 

 2. Granice terenu  Część ul. T.Kościuszki. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga wojewódzka nr 114, projektowana 
droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Konieczne nasadzenia zieleni wysokiej. 
Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Ulica położona w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna -  min. 12,0 m.                        
- w/g rysunku zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

    10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

5) SYMBOL TERENU:  14  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,23 

 2. Granice terenu  Droga w ciągu ul. Brzozowej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Gminna ulica klasy lokalnej. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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6) SYMBOL TERENU:  12 / 01  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,23 

 2. Granice terenu  Droga w ciągu ul. Brzozowej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Gminna ulica klasy dojazdowej. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 10,0 ÷ 12,0 m. - w/g rysunku zmian 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

7) SYMBOL TERENU:  12 / 02  KW 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,41 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica - pętla od ul. Brzozowej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej wewnętrzna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.10,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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13. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 13: 
 

1) SYMBOL TERENU:  13 / 1   MJ 1. Powierzchnia terenu (ha) :  0,46 

 2. Granice terenu Projekt. ul.13/01 KD, projekt. ul.13/02 KD, płn. i zach. granica opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

 

Zabudowa wolno stojąca . 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t.. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 40o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy :  
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.13/01 KD i 13/02 KD i w/g rys. zmian. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej 
działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki - 900 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
Istniejący rów melioracyjny - do modernizacji, celem dostosowania do 
projektowanej zabudowy. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych  - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

2) SYMBOL TERENU:  13 / 2   MJ,U   1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,44 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszki (poza granicą opracow.) projekt. ulice 13/01 KD, 13/02 KD, 
płn. granica opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

 
 

4.7. 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy)  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t., 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 40o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy :  
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.13/01 KD i 13/02 KD, 
- od ul. 02 KZ (poza granicą opracowania) po froncie istniej. budynku.  
W przypadku zabudowy istniejącej - możliwość utrzymania istniejących 
parametrów, innych niż w p-ktach 4.3., 4.4., 4.5. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. 
5.2. 

Dopuszczalne podziały pod zabudowę bliźniaczą lub szeregową. 
Dopuszczalne scalenie pod zabudowę wielorodzinną.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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3) SYMBOL TERENU:  13 / 01  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,18 

 2. Granice terenu Istniejąca droga gruntowa - od ul. T.Kościuszki. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej -obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.12,0 m . 
Przekrój poprzeczny- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich   
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.2. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

4) SYMBOL TERENU:  13 / 02  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,06 

 2. Granice terenu Projektowana ulica - prostopadła do 13/01 KD 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.10,0 m . 
Przekrój poprzeczny - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejący rów melioracyjny - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich   
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.2. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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14. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 14: 
 

1) SYMBOL TERENU:  14 / 1   MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,65 

 2. Granice terenu Proj. ul.21 KL, proj. ul.22 KL (płn.-zach. granica opracowania), proj. ul.14/06 KD. 

2) SYMBOL TERENU:  14 / 2   MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,50 

 2. Granice terenu Proj. ul.14/06 KD, proj. ul.14/01 KL, proj. ul.22 KL (zach. granica opracowania). 

3) SYMBOL TERENU:  14 / 3   MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,08 

 2. Granice terenu Proj. ul.14/06 KD, proj. ul.14/01 KL, proj. ciąg14/07 KP-R. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
 

4.6. 
 
 

4.7. 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 8,5 m do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 35o÷ 45o.      

Ustawienie kalenicowe do ul. 21 KL, 22 KL i ciągu 14/07 KP-R, 
szczytowe do ul.14/06 KD i 14/01 KL.  
Obowiązujące linie zabudowy : 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.14/01 KL  i 22 KL na terenie 14/2 MJ,  
  na odcinkach w/g rysunku zmian. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 21 KL,14/01 KL,14/06 KD,14/07 KP-R,  
  za wyjątkiem zabudowy przy przejściu pieszym na terenie 14/1 MJ  
  (patrz rysunek zmian),  
- 10,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 22 KL  na odcinkach w/g rysunku   
  zmian oraz od linii rozgraniczenia ul. 21 KL i 14/06 KD przy przejściu  
  pieszym. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki -1200 m2, za wyjątkiem działek 
przyległych do ciągu 14/07 KP-R, gdzie dopuszcza się powierzchnię 
min.1000 m2.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 60% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu 14/2 MJ (patrz rys. zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Na terenie 14/1 MJ konieczne przejście piesze ze ścieżką rowerową w 
układzie płn.-płd. (patrz rysunek zmian) o szerokości 6,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Na terenie 14/1 MJ istniej. odcinek napowietrznej linii SN - do likwidacji. 
Na terenie istniejące rowy melioracyjne do modernizacji, celem 
dostosowania ich do projektowanej zabudowy. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich   
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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4) SYMBOL TERENU:  14 / 4   ZI 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,42   

 2. Granice terenu Tereny kolejowe, ul. T. Kościuszki (02 KZ), teren 14/5 MJ,U.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zieleń izolacyjna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Część terenu (patrz rysunek zmian)  położona w strefie ochrony 
pośredniej zewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Dopuszcza się parkowanie na odcinku przyległym do ul.14/01 KL. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

5) SYMBOL TERENU:  14 / 5  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,10 

 2. Granice terenu Zieleń izolacyjna wzdłuż linii kolejowej, ul. T.Kościuszki (02 KZ). 

6) SYMBOL TERENU:  14 / 6  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,05 

 2. Granice terenu Ul.T.Kościuszki (02 KZ), proj. ul.14/02 KL, proj. ul.14/01 KL, istniej. ul.14/05 
KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno-usługowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
  

4.6. 
 

4.7. 
 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o. Usytuowanie zabudowy - kalenicowe dla zabudowy przy 
ul.02 KZ i  14/01 KL, szczytowe dla zabudowy przy ul. 14/02 KL. 
Obowiązujące linie zabudowy : od linii rozgraniczenia ul. T.Kościuszki 
(02 KZ) dostosowana do istniejącej zabudowy (patrz rysunek zmian), 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 14/02 KL i 14/05 KD,  
- pozostałe w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej 
działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki -1000 m2.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Teren 14/5 MJ,U położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej 
ujęcia wody-obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część terenu 14/6 MJ,U (patrz rysunek zmian) położona w strefie 
ochrony pośredniej zewnętrzn. ujęcia wody-obowiązują ustalenia w/g 
§4. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

7.1. Części terenów (patrz rysunek zmian) położone w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Na terenie 14/6 MJ,U istniej. odcinek linii napowietrznej SN -do 
likwidacji 
Istniejący na terenie 14/5 MJ,U rów melioracyjny do modernizacji, 
celem dostosowania do projektowanej zabudowy. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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7) SYMBOL TERENU:  14 / 7  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,72 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszki (02 KZ), proj. ul.14/03 KD, proj. ul.14/01 KL,                                     
ul. Zachodnia (14/05 KD). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno-usługowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

 
 

4.4. 
4.5. 
4.6. 

 
 

4.7. 
 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Możliwość budowy małych domów mieszkalnych. 
Powierzchnia zabudowy: 
- do 30% pow. działki dla zabudowy 4.1., 
- do 50% pow. działki dla zabudowy 4.2. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji (do 12,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o.   
Usytuowanie zabudowy szczytowe dla zabudowy przy ul. 14/03 KD.     
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ulic lokalnych i dojazdowych, 
- od linii rozgraniczenia ul.14/05 KL i ul.T.Kościuszki -w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2.  
5.3. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej lub wewnętrznej. 
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 600 m2. 
Możliwość scalania działek dla zabudowy 4.2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe 
Udział powierzchni biologicznie czynnej : 
- min. 40% pow. działki dla zabudowy 4.1.,                                                
- min. 20% pow. działki dla zabudowy 4.2. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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8) SYMBOL TERENU:  14 / 8  U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,23 

 2. Granice terenu Ul.T.Kościuszki (02 KZ), proj. ul. 14/03 KD. 

9) SYMBOL TERENU:  14 / 9  U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,24 

 2. Granice terenu Ul.T.Kościuszki (02 KZ) Proj. ul. 14/03 KD, proj. ul. 14/04 KD,. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Usługi osiedlowe stopnia podstawowego. 
Dopuszcza się funkcję mieszkaniową pod warunkiem lokalizacji usług   
w parterach. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca lub zwarta. 
Powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji (do 13,5 m do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t.  
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 30o÷ 40o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Minimalna powierzchnia wydzielanej działki -1000 m2, za wyjątkiem 
działki z p-ktu 9.1. 
Preferowane całościowe zagospodarowanie terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Powierzchnia biologicznie czynna na min. 20% powierzchni działki.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Części terenu (patrz rysunek zmian) położone w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie na zorganizowanym parkingu w wielkości dostosowanej do 
programu usługowego - w obrębie działki.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 

Na terenie 14/9 U lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV  typu 
miejskiego. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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10) SYMBOL TERENU:  14 / 10  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,42 

 2. Granice terenu Proj. ul.22 KL (zach. granica opracowania), proj. ul.14/03 KD, proj. ul.14/04 KD,  

11) SYMBOL TERENU:  14 / 11  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,36 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszki (02 KZ),  płd. i zach. granica oprac.(ul.22 KL). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

 
4.4. 

 
 
 

4.5. 
 
 

4.6. 
4.7. 

 
 
 
 

4.8. 
 
 

4.9. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Możliwość zabudowy bliźniaczej . 
Możliwość zabudowy szeregowej i małych domów mieszkalnych na 
terenie 14/10 MJ wzdłuż ul. 14/03 KD. 
Powierzchnia zabudowy: 
- do 25% pow. działki dla zabudowy 4.1., 
- do 40% pow. działki dla zabudowy 4.2., 
- do 50% pow. działki dla zabudowy 4.3..   
Wysokość zabudowy: 
- do 2,5 kond. (do 12,5 m. do kalenicy) dla zabudowy przy ul. 14/03 KD, 
- 1,5 kond. (do 9,5 m. do kalenicy) dla pozostałej zabudowy. 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o.                                                                                            
Usytuowanie szczytowe dla zabudowy przy ul. 14/03 KD i 14/09 KW, 
kalenicowe dla pozostałej zabudowy wzdłuż ul.14/04 KD, 22 KL                   
i 15/07 KD.    
Obowiązujące linie zabudowy : 
- 5,0 m.od linii rozgraniczenia ul.14/03 KD,14/04 KD i 22 KL - na 
odcinkach w/g rys. zmian. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.14/03 KD, 14/04 KD i 22 KL - na 
odcinkach w/g rys. zmian, 
- 15,0 m.od linii rozgraniczenia ul.T.Kościuszki. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej lub wewnętrznej. 
Minimalna powierzchnia działki : 
- 900 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
- 600 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 
- 300 m2 dla zabudowy szeregowej.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

Udział powierzchni biologicznie czynnej : 
- min. 50% pow. działki dla zabudowy 4.1. i 4.2.,                                       
- min. 30% pow. działki dla zabudowy 4.3. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren 14/10 MJ położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej - 
obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część terenu 14/11 MJ (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III 
ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Zakaz obsługi komunikacyjnej z ul. T.Kościuszki (02 KZ), za wyjątkiem 
zabudowy istniejącej. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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12) SYMBOL TERENU:  14 / 12  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,94 

 2. Granice terenu Ul. T. Kościuszki (02 KZ), proj. ul.14/11 KW, linia kolejowa, ul.26 KD.               . 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
 

4.6. 
 

4.7. 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki. 
Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. lub istniejący. 
Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o.                                                                              
Usytuowanie kalenicowe do ul. 14/10 KW i 14/11 KW. 
Obowiązująca linia zabudowy                                                                    
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.14/11 KW na odcinku w/g rys. zmian.  
Nieprzekraczalne linie zabudowy                                                                      
- od ul.T.Kościuszki po frontach istniej zabudowy - w/g rysunku zmian, 
- 5,0 m od ul.14/11 KW na odcinkach w/g rys. zmian, ul.14/12 KD                  

i terenów zielonych. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej lub wewnętrznej. 
Minimalna powierzchnia działki : 
- 900 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 
- 600 m2 dla zabudowy bliźniaczej. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
  

6.3. 
 
 

6.4. 

Część terenu (patrz rys. zmian) położona w strefie ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Obowiązują pasma i obszary zieleni izolacyjnej bez możliwości 
zabudowy - patrz rysunek zmian. 
Pozostawia się istniejącą zieleń leśną (dz.nr 682) z możliwością 
przeprowadzenia ciągu pieszego pomiędzy sięgaczami 14/11 KW            
i 14/10 KW. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Budynek mieszkalny przy ul.T.Kościuszki nr 49 w ewidencji 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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13) SYMBOL TERENU:  14 / 13  MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,47 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszki (02 KZ), teren 14/14 ZI, tereny kolejowe, proj. ul.14/12 KD.   

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki. 
Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. lub istniejący. 
Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o. Usytuowanie szczytowe do ul. 14/12 KD 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.14/12 KD, 
- po frontach istniejących budynków przy ul. T.Kościuszki, 
- pozostałe w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1200 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

  
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody - 
obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Obowiązują pasma i obszary zieleni izolacyjnej bez możliwości 
zabudowy - patrz rysunek zmian. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

Budynek mieszkalny przy ul. T.Kościuszki nr 48 w ewidencji 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

14) SYMBOL TERENU:  14 / 14   ZI 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,66 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszki (02 KZ),  tereny kolejowe, teren 14/13 MJ,U. 

15) SYMBOL TERENU:  14 / 14a   ZI 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,09 

 2. Granice terenu Teren 14/15 MJ,  teren ujęcia wody,  tereny kolejowe. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zieleń izolacyjna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody     
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Zakaz parkowania.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejący na terenie14/14 ZI odcinek linii napowietrznej SN -do likwidacji. 

 10. ustalenia inne  - 
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16) SYMBOL TERENU:  14 / 15  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,23 

 2. Granice terenu Ul. T. Kościuszki (02 KZ), ciąg pieszo-rowerowy (17 KP-R),  teren ujęcia wody 
(14/19 WZ), linia kolejowa.  

17) SYMBOL TERENU:  14 / 16  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,36 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszki (02 KZ), ul.Brzozowa (13 KD), projektowany teren 14/18 ZI,  
ciąg pieszo-rowerowy(17KP-R). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca istniejąca. 
Powierzchnia zabudowy jak w stanie istniejącym. 
Wysokość zabudowy jak w stanie istniejącym. 
Poziom ± 0,00 jak w stanie istniejącym. 
Dachy jak w stanie istniejącym. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od ul. T.Kościuszki po frontach 
istniejącej zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki  
do ul.02 KZ. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 

Teren położony w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody     
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Obowiązują pasma i obszary zieleni izolacyjnej bez możliwości 
zabudowy i parkowania - patrz rysunek zmian. 
Powierzchnia biologicznie czynna na min. 40% powierzchni działki.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Budynek mieszkalny przy ul. T.Kościuszki nr 43 (14/16 MJ) w ewidencji 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Teren 14/16 MJ położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - 
obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek wyłącznie dla celów 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren 14/16 MJ położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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18) SYMBOL TERENU:  14 / 17  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,74 

 2. Granice terenu Ul. T. Kościuszki (02 KZ), płn. granica opracowania, ul. Brzozowa (13 KD). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25% pow. działki. 
Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. lub istniejący. 
Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 
głównych 40o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 10,0 m. od linii rozgraniczenia ul. Brzozowej, 
- od ul. T.Kościuszki po froncie istniejącego budynku. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Dopuszcza się wydzielenie max.2 działek we wsch. części terenu o pow. 
min. 1000 m2 każda z dostępem z ul. 13 KD. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
  

6.3. 
 

6.4. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony 
pośredniej wewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony 
pośredniej zewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Obowiązują pasma i obszary zieleni izolacyjnej bez możliwości 
zabudowy i parkowania - patrz rysunek zmian. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Parkowanie poza strefą 6.1. w granicach własnych działek wyłącznie dla 
celów zabudowy mieszkaniowej. 
Konieczne przejście piesze w układzie płn.-płd. o min. szer.4,0 m. - w/g 
rysunku zmiany. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

19) SYMBOL TERENU:  14 / 18  ZI 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,07 

 2. Granice terenu Ul. Brzozowa (05 KL), ciąg pieszo-rowerowy (17 KP-R). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zieleń izolacyjna 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody    
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Zakaz parkowania  

 9. ustalenia inżynieryjne  - 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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20) SYMBOL TERENU:  14 / 19  WZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,69 

 2. Granice terenu Linia kolejowa,ciąg pieszo-rowerowy (17 KP-R), płd.-wsch. granica opracowania 
Projektowane powiększenie terenu poza obszarem rys. nr 14 (patrz rys. nr 1) 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren komunalnego ujęcia wody 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z  funkcją 3.1. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. Zakaz parcelacji 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
  

 6.3. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochronną bezpośrednią 
ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochronną pośrednią 
wewnętrzną ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochronną pośrednią 
zewnętrzną ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Dojazd z ciągu pieszo - rowerowego 17 KP-R.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV  - do zachowania. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych - 
obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

21) SYMBOL TERENU:  14 / 20  U,P 1. Powierzchnia terenu (ha) : 3,99 

 2. Granice terenu (Wsch. część opracowania) Ul. 05 KL, proj. ul.14/13 KD, proj. ul.14/14 KD. 

22) SYMBOL TERENU:  14 / 21  U,P 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,93 

 2. Granice terenu (Wsch. część opracowania) Proj. ul.14/13 KD,  płd. granica opracowania. 

23) SYMBOL TERENU:  14 / 22  U,P 1. Powierzchnia terenu (ha) : 3,65 

 2. Granice terenu (Wsch. część opracowania) Proj. ul.14/14 KD, proj. ul.14/13 KD, proj. ul.27 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 
Dopuszcza się mieszkania funkcyjne dla obsługi funkcji 3.1.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. Dopuszcza się zespół zabudowy. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22o - 35o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
- 10,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 05 KL, ul.14/13 KD dla terenu14/20 U,P,  
ul.14/14 KD dla terenu 14/20 U,P, 

- 8,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 27 KD, 
- pozostałe 5,0 m. 

 5. ustalenia zasad parcelacji 5.1. 
5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu działki do drogi publicznej. 
Minimalna pow. działki 2000m2, za wyjątkiem działek przy ul.14/13 KD-1500 
m2 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2.  

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic własnej 
działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 
Konieczne wydzielenie szpaleru zieleni wysokiej w/g rysunku zmian, 
postulowanie wydzielenia wzdłuż pozostałych granic użytkowników. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

 
9.4. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Na terenach 14/20 U,P i 14/22 U,P istniejący odcinek linii napowietrznej SN -do 
likwidacji. 
Na terenach 14/20 U,P i 14/22 U,P istniejące rowy melioracyjne - do zachowania.
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
(patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

  10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych - 
obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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24) SYMBOL TERENU:  02  KZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,12 

 2. Granice terenu  Część ul. T.Kościuszki. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga wojewódzka nr 114.  Projektowana 
droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
 

6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

 

Konieczna ochrona zieleni wysokiej przyulicznej, za wyjątkiem 
kolidującej z funkcją 3.1. Niezbędną wycinkę zastąpić nowymi 
nasadzeniami. 
Konieczne sukcesywne uzupełnianie zielenią wysoką 
Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony pośredniej 
wewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - w/g rysunku zmian                
- min. 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki. 
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

    10. ustalenia inne 10.1. Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w granicach pasa ochronnego 
morskich  wód wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

25) SYMBOL TERENU:  05  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,02 

 2. Granice terenu  Droga gruntowa i dojazd do cmentarza. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej wraz z parkingiem przy cmentarzu. Istniejąca droga 
gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczna ochrona zieleni wysokiej przyulicznej, za wyjątkiem 
kolidującej z funkcją 3.1. Niezbędną wycinkę zastąpić nowymi 
nasadzeniami. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - 15,0 ÷ 25,0 m.                          
- w/g rysunku zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik. 
Na odcinku ulicy trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Ulica położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i         
§ 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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26) SYMBOL TERENU:  13  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,39 

 2. Granice terenu Odcinek ul. Brzozowej (od ul. T.Kościuszki do ul.05 KL).  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
 

6.2. 
 

6.3. 

Konieczna ochrona zieleni wysokiej przyulicznej, za wyjątkiem 
kolidującej z funkcją 3.1. Niezbędną wycinkę zastąpić nowymi 
nasadzeniami. 
Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony pośredniej 
wewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

27) SYMBOL TERENU:  17  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,42 

 2. Granice terenu Teren po rozebranym torowisku kolejowym. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy. Projektowany gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
 

6.2. 
 

6.3. 

Konieczna ochrona zieleni wysokiej przyulicznej, za wyjątkiem 
kolidującej z funkcją 3.1.                                                                    
Postuluje się uzupełnianie nowymi nasadzeniami. 
Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony pośredniej 
wewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej. 
Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna -8,0 ÷ 16,0 m.                     - 
w/g rysunku zmian. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej - min.5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Istniejący rów melioracyjny - do modernizacji. 
Ciąg położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Część ulicy (patrz rys. zmian) położona w granicach pasa ochronnego 
morskich  wód wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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28) SYMBOL TERENU:  21  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,46 

 2. Granice terenu Droga gruntowa wzdłuż płn.-zach. granicy opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Postuluje się nasadzenia zielenią wysoką. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 15,0m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
 

29) SYMBOL TERENU:  22  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,85 

 2. Granice terenu  Droga gruntowa od ul.T.Kościuszki (wzdłuż zach. granicy opracowania). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Część ulicy (patrz rysunek zmian) położona w strefie WIII ochrony 
konserwat. stanowisk archeologicznych-obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -15,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  chodnik. 
Trasa lokalnej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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30) SYMBOL TERENU:  26  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,21 

 2. Granice terenu Droga gruntowa od ul.T.Kościuszki (do płd.-wsch. granicy opracowania). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 
Tymczasowy dojazd do portu, do czasu realizacji drogi 28 KZ . 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

31) SYMBOL TERENU:  27  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,52 

 2. Granice terenu Droga gruntowa w płn.-wsch. części obszaru opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6 ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny :1 jezdnia, 2 pasy ruchu.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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32) SYMBOL TERENU:  14 / 01  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,74 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od terenu 14/4 ZI do ul.22 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne zorganizowanie placów z zielenią wysoką zlokalizowaną       
u zbiegu z ulicami 14/03 KD i 14/05 KD. 
Konieczne wprowadzenie wysokiej zieleni przyulicznej na odcinku         
od ul.14/02 KL do ul. 14/03 KD. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Część ulicy(patrz rysunek zmiany)w strefie WIII ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych-obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -20,0 m. z poszerzeniami na place 
zieleni - w/g rys.zmian. 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

U zbiegu z ul.14/05 KD projektowana lokalizacja przepompowni ścieków. 
Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

33) SYMBOL TERENU:  14 / 02  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,21 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od ul. T.Kościuszki do ul. 14/01 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody - 
obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Ulica w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -15,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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34) SYMBOL TERENU:  14 / 03  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,35 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica od ul.T.Kościuszki do ul.14/01 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne wprowadzenie wysokiej zieleni przyulicznej 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Ulica w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -15,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 
 Trasa lokalnej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
 

35) SYMBOL TERENU:  14 / 04  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,26 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od ul.14/03 KD do ul.22 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 Ulica w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 12,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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36) SYMBOL TERENU:  14 / 05  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,15 

 2. Granice terenu  Ulica Zachodnia. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

37) SYMBOL TERENU:  14 / 06  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,46 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od ul. 14/01 KL do ul.22 KL  (wzdłuż terenu 14/1 MJ). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Postulowane wprowadzenie wysokiej zieleni przyulicznej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 15,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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38) SYMBOL TERENU:  14 / 07  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,17 

 2. Granice terenu Projektowany ciąg pieszo-rowerowy od ul.14/01 KL do ul.14/06 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy ze skwerami zieleni. Projektowany gminny ciąg 
publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne nasadzenia zieleni wysokiej w miejscach poszerzenia ciągu. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - w/g rys. zmian - min. 8,0 m . 
Przekrój poprzeczny: pieszojezdnia. 
Dopuszcza się dojazdy do posesji. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Ciąg położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

39) SYMBOL TERENU:  14 / 08  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,05 

 2. Granice terenu Projektowany „sięgacz” od ul.14/03 KD. 

40) SYMBOL TERENU:  14 / 09  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,07 

 2. Granice terenu Projektowany „sięgacz” od ul. 22 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej wewnętrzna typu „sięgacz”. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Ulica w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -10,0 m . 
Przekrój poprzeczny :1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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41) SYMBOL TERENU:  14 / 10  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,07 

 2. Granice terenu  Projektowany „sięgacz” od ul. 26 KD (płd. granica opracowania). 

42) SYMBOL TERENU:  14 / 11  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,13 

 2. Granice terenu  Projektowany „sięgacz” od ul. 14/12 KD . 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej wewnętrzna typu „sięgacz". 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Część ulicy 14/11 KW (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony 
pośredniej zewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -10,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

43) SYMBOL TERENU:  14 / 12  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,20 

 2. Granice terenu Droga gruntowa od ul. T.Kościuszki. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody         
- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.10,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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44) SYMBOL TERENU:  14 / 13  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,48 

 2. Granice terenu Projektowana ulica na terenach przemysłowych - od ul. 05 KL do wsch. granicy 
opracowania. 

45) SYMBOL TERENU:  14 / 14  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,34 

 2. Granice terenu Projektowana ulica na terenach przemysłowych - od ul. 27 KD do ul.14/13 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Istniejąca zieleń wysoka i średniowysoka - do zachowania, za wyjątkiem 
kolidującej z funkcją 3.1. Postuluje się uzupełnienie zieleni. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia -12,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne w ulicy 14/13 KD - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie stref „S”  i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

46) SYMBOL TERENU:  1  KK 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,37 

 2. Granice terenu Istniejące tereny kolejowe pod  linię kolejową Szczecin-Trzebież. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Linia kolejowa normalnotorowa znaczenia drugorzędnego. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony 
pośredniej wewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie ochrony 
pośredniej zewnętrznej ujęcia wody - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna w/g rysunku zmian              
(jak w stanie obecnym). 

 9. ustalenia inżynieryjne  - 

 10. ustalenia inne  - 
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15. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 15: 
 

1) SYMBOL TERENU:  15 / 1   MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,39 

 2. Granice terenu Płn. część obszaru opracowania. Proj. ul. 21 KL, proj. teren 15/2 MJ,                
wsch. granica opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

 
 

4.7. 
 
 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Możliwość zabudowy bliźniaczej.  
Powierzchnia zabudowy:  do 25% pow. działki  
Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 30o÷ 40o.  

Usytuowanie kalenicowe do ul. 21 KL  i 22 KL (poza wsch. granicą 
opracowania.  
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
-10,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 22 KL (poza wsch. granicą  opracow.) 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 21 KL, 15/01 KW  i terenu 15/2 MJ. 
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia terenu 15/4 W.   

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej lub wewnętrznej. 
Minimalna powierzchnia działki : 1800 m2.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70% pow. każdej działki. 
Konieczne wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż ciągu pieszego                    
- w/g rys. zmiany.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
 

9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3          
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 
Istniejące rowy melioracyjne do modernizacji. 

 10. ustalenia inne  - 
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2) SYMBOL TERENU:  15 / 2   MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,27 

 2. Granice terenu Wsch. granica oprac., projekt. ul.15/03 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

 
4.7. 

 
 
 

4.8. 
 
 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Możliwość zabudowy bliźniaczej. 
Powierzchnia zabudowy: do 25% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 30o÷ 40o.      

Usytuowanie szczytowe do ul. 15/03 KD. 
Obowiązujące linie zabudowy : 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 22 KL (poza wsch. granicą  
  opracowania) - na odcinku w/g rys. zmian, 
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.15/02 KW - w/g rys. zmian. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 4,0 m. od wewnętrznego ciągu pieszego, 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.15/03 KD i 22 KL (poza wsch. granicą  
opracowania) na odcinku w/g rys. zmian.  

- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.15/02 KW. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej wewnętrznej. 
Minimalna powierzchnia działki : 
- 1200 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
- 750 m2 dla zabudowy bliźniaczej. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

Udział powierzchni biologicznie czynnej : 
- min. 50% pow. każdej działki dla zabudowy bliźniaczej,                                       
- min. 60% pow. każdej działki dla zabudowy wolno stojącej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Wewnętrzne przejście piesze wzdłuż płn. granicy terenu o szer. 4,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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3) SYMBOL TERENU:  15 / 3   MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,45 

 2. Granice terenu (Zach. granica opracowania) Teren 15/4 W, projekt. ulica 15/03 KD, projekt. 
ul.15/02 KW. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

 
4.7. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy - do 25% pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 30o÷ 40o.      

Obowiązujące linie zabudowy : 
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.15/02 KW na odcinku w/g rys. zmian. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.15/03 KD i „sięgacza” ul.15/02 KW, 
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.15/02 KW i terenu 15/4 W. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej lub wewnętrznej. 
Minimalna powierzchnia działki : 800 m2 . 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% pow. każdej działki. 
Konieczne wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż zach. granicy terenu                     
- w/g rys. zmiany. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

4) SYMBOL TERENU:  15 / 4   W 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,21 

 2. Granice terenu Zach. granica opracowania, proj. ul. 21 KL, proj. ul. 15/03 KD. 

5) SYMBOL TERENU:  15 / 5   W 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,26 

 2. Granice terenu Zach. granica opracowania, proj. ul. 15/03 KD, proj. teren 15/7 MJ. 

6) SYMBOL TERENU:  15 / 6   W 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,24 

 2. Granice terenu Proj. teren 15/14 MJ, proj. teren 15/13 KS,U , ul. T.Kościuszki (02 KZ),                  
proj. teren 15/12 MJ. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Główny rów melioracyjny . 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Wzdłuż rowu pas techniczny o szer. 4,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 

Na odcinku 15/5 W - w pasie technicznym projektowany przebieg 
kanalizacji sanitarnej i linii kablowej 0,4 kV. 
Na terenie 15/6 W projektowany przepust drogowy. 

 10. ustalenia inne  - 
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7) SYMBOL TERENU:  15 / 7  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,99 

 2. Granice terenu Teren 15/5 W (zach. granica opracowania), projekt. ulica 15/03 KD,                    
proj. ul. 15/04 KW, proj. ul.15/06 KW, wsch. granica opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
 

4.6. 
 
 

4.7. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy: do 25% pow. działki . 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 8,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 30o÷ 40o.      

Usytuowanie szczytowe do ul. 15/03 KD i 15/05 KW, kalenicowe do       
ul. 15/04 KW i 15/06 KW. 
Obowiązujące linie zabudowy: 
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.15/04 KW na odcinku w/g rys. zmian, 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 15/05 KW na odcinku w/g rys. zmian. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy :  
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia ul.15/04 KW na odcinku w/g rys. zmian, 
  terenu 15/5 W, wewnętrznego ciągu pieszego, 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.15/03 KD, 15/05 KW na odcinku w/g   
  rys. zmian, ul.22 KL (poza wsch. granicą opracow.), ul.15/06 KW,  
  terenu 15/12 MJ. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej lub wewnętrznej. 
Minimalna powierzchnia działki : 900 m2 .  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60% pow. każdej działki . 
Konieczne wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż zach. granicy terenu                     
- w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III ochrony 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Konieczny ciąg pieszy od „sięgacza” 15/05 KW do terenu 15/5 W. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123

8) SYMBOL TERENU:  15 / 8   MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,58 

 2. Granice terenu Wsch. granica oprac., proj. ul.15/03 KD, proj. ul. 15/04 KW, proj. ul. 15/05 KW. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

 
 

4.7. 
 
 
 

4.8. 

Zabudowa wolno stojąca.  
Dopuszcza się zabudowę bliźniaczą. 
Powierzchnia zabudowy: do 25% pow. działki.  
Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji (do 8,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 40o.       
Usytuowanie szczytowe do ul. 15/03 KD i 22 KL,                                 
kalenicowe do ul. 15/04 KW. 
Obowiązujące linie zabudowy : 
- 7,0 m.od linii rozgraniczenia ul.15/04 KW na odcinku w/g rys. zmian,  
- 5,0 m.od linii rozgraniczenia ul.22 KL(poza wsch. granicą opracowania)  
  i 15/05 KW na odcinku w/g rys. zmian. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 7,0 m.od linii rozgraniczenia ul.15/04 KW na odcinku w/g rys. zmian,  
- 5,0 m.od linii rozgraniczenia ul.15/03 KD, 15/05 KW i 22 KL (poza  
wsch. granicą opracowania) na odcinku w/g rys. zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej lub wewnętrznej. 
Minimalna powierzchnia działki : 
-1000 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
-700 m2 dla zabudowy bliźniaczej.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej : 
- min. 50% pow. każdej działki dla zabudowy bliźniaczej,                                       
- min. 60% pow. każdej działki dla zabudowy wolno stojącej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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9) SYMBOL TERENU:  15 / 9   MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,20 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszki (02 KZ), proj. ul. 22 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

 
4.7. 

 
 

Zabudowa szeregowa. 
Dopuszcza się możliwość zabudowy bliźniaczej. 
Powierzchnia zabudowy - do 40% pow. działki, 
Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 40o.       
Usytuowanie kalenicowe do ul. 15/07 KD. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 3,0 m od linii rozgraniczenia proj. ul. 15/07 KD,  
- 5,0 m od linii rozgraniczenia proj. ul. 22 KL 
- 12,0 m od linii rozgraniczenia ul. T.Kościuszki (02 KZ). 
- 7,0 m od linii rozgraniczenia ul. T.Kościuszki - dla zabudowy usługowej. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja w/g rys. zmiany. Dopuszcza się korekty dostosowujące do 
zabudowy bliźniaczej. 
Minimalna powierzchnia działki : 
- 270 m2 dla zabudowy szeregowej.  
- 360 m2 dla zabudowy bliźniaczej. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe 
Udział powierzchni biologicznie czynnej : min. 30% pow. każdej działki.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

10) SYMBOL TERENU:  15 / 10   ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,07 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszki (02 KZ - płd.- wsch. granica oprac.), proj. ul. 22 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zieleń parkowa - skwer publicznej zieleni urządzonej. 
Dopuszcza się drobną usługę handlową typu kiosk . 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Wysokość zabudowy z p-ktu 3.2. do 5,0 m. do kalenicy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji za wyjątkiem wydzielenia obiektu z p-ktu 9.2.. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

Konieczne wprowadzenie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej w 
kompozycji z małą architekturą.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Projektowana lokalizacja stacji transformatorowej 15/04 kV typu 
miejskiego. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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11) SYMBOL TERENU:  15 / 11  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,60 

 2. Granice terenu Proj. ul. 22 KL, proj. ul.15/06 KW. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca, bliźniacza i szeregowa. 
Powierzchnia zabudowy: do 40% pow. każdej działki.  
Wysokość zabudowy 15 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 40o.       
Usytuowanie kalenicowe do ul. 15/06 KW. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ulic, za wyjątkiem płn. odcinka                 
ul.15/06 KW - dopuszcza się 3,0 m. (patrz rys. zmian). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja w/g rys. zmiany.                                                                        
Dopuszcza się korekty dostosowujące do wybranej formy zabudowy.  
Minimalna powierzchnia działki : 
- 650 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
- 360 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 
- 270 m2 dla zabudowy szeregowej.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej : min. 30% pow. każdej działki.  
Konieczne wydzielenie skweru zielonego z placem zabaw dla zespołu 
15/11 MJ i 15/12 MJ - patrz rys. zmiany. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Konieczne wydzielenie wewnętrznego ciągu komunikacyjnego w/g rys. 
zmiany. 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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12) SYMBOL TERENU:  15 / 12  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,36 

 2. Granice terenu Ul. T.Kościuszki (02 KZ),  teren 15/6 W (rów), proj. ul.15/6 KW. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Na działce u zbiegu ul. 02 KZ i 22 KL dopuszcza się lokalizację usług  
nieuciążliwych.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

 
 

4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca, bliźniacza i szeregowa. 
Powierzchnia zabudowy: 
- do 30% pow. działki dla zabudowy wolno stojącej, 
- do 40% pow. działki dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej. 
Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy). 
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 40o.       
Usytuowanie kalenicowe do ul. 15/06 KW. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 12,0 m. od linii rozgraniczenia ul. T.Kościuszki (02 KZ), za wyjątkiem 
obiektu usługowego - dopuszcza się 7,0 m. 

- 7,0 m. od linii rozgraniczenia terenu 15/6 W, 
- 5,0 m. od ciągu pieszego, 
- 4,0 i 3,0 m. od linii rozgraniczenia ul.15/06 KW - na odcinkach w/g      
rys. zmian.  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja w/g rys. zmiany.  Dopuszcza się korekty dostosowujące do 
wybranej formy zabudowy.  
Minimalna powierzchnia działki : 
- 700 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
- 450 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 
- 270 m2 dla zabudowy szeregowej.  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

Udział powierzchni biologicznie czynnej : 
- min. 40% pow. działki dla zabudowy wolno stojącej,                                    
- min. 30% pow. działki dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 

Konieczne wydzielenie wewnętrznego ciągu pieszego o szer. 7,0 m.           
- w/g rys. zmiany.  
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Przez teren wewnętrznego ciągu pieszego dopuszcza się przebieg sieci 
infrastruktury technicznej. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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13)                                                                            SYMBOL TERENU:  15 / 13  KS,U 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,67 

 2. Granice terenu (Płd. część zainwestowania miejscowości) ul. 01 KG, ul. T.Kościuszki (02 KZ), 
teren 15/6 W. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zespół usług obsługi komunikacji. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

Zabudowa wolnostojąca lub zespół zabudowy 
Powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy).  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t., 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 30o÷ 40o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy  
- 10,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 01 KG, ul. 02 KZ, terenu 15/6 W . 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 20% pow. działki. 
Konieczne wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż płn.-zach. granicy 
terenu - w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Dostępność komunikacyjna z ul. 02 KZ. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej. 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

14) SYMBOL TERENU:  15 / 14   MJ 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,79 

 2. Granice terenu Płd. część obszaru opracowania. Proj. ul. 01 KG., proj. teren 15/13 KS,U.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. każdej działki. 
Wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji (do 9,5 m. do kalenicy).  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t., 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 30o÷ 40o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy : 
- 15,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 01 KG,  
- 10,0 m. od granicy terenu 15/13 KS,U,  
- 7,0 m. od terenu 15/6 W, 
- 5,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 15/08 KW. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Dopuszczalny podział na max. 5 działek o min. powierzchni 1500 m2       
z dostępem z proj. ul. 15/08 KW. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% pow. działki. 
Konieczne wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż wsch. granicy terenu                     
- w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejący zbiornik wodny do zachowania. 
Teren położony w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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15) SYMBOL TERENU:  01 KG 1. Powierzchnia  terenu (ha): 0,75 

 2. Granice terenu Projektowane obejście drogowe Trzebieży w kierunku Nowego Warpna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy głównej. Projektowana droga wojewódzka nr 114. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 25,0m . 
Przekrój poprzeczny 
 -1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. 3,5 m,   
 - pobocza.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3                
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

16) SYMBOL TERENU:  02 KZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,82 

 2. Granice terenu  Część ul. T.Kościuszki przy wjeździe do miejscowości. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga wojewódzka nr 114, projektowana 
droga gminna.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 20,0 m. 
Przekrój poprzeczny:  1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  chodniki.  
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Istniejące telekomunikacyjne linie kablowe - do zachowania. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3         
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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17) SYMBOL TERENU:  21 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,17 

 2. Granice terenu Droga gruntowa wzdłuż płn. granicy opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne nasadzenia zielenią wysoką - w/g rys. zmiany. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 15,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  chodniki.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Projektowany przepust drogowy. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3               
i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

18) SYMBOL TERENU:  22 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,14 

 2. Granice terenu  Projekt. włączenie do ul. T.Kościuszki (płd.- wsch. granica opracowania). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.15,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik. 
Trasa lokalnej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b 

 10. ustalenia inne  - 
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19) SYMBOL TERENU:  15 / 03  KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,24 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od wsch. do zach. granicy opracowania.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Postulowane wprowadzenie wysokiej zieleni przyulicznej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Ulica objęta strefą W III ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia 
w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.15,0 m., z poszerzeniem w 
formie placu w/g rys. zmiany. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejące rowy melioracyjne - do modernizacji. 
Projektowany przepust drogowy. 
Ulica położona w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b 

 10. ustalenia inne  - 
 

20) SYMBOL TERENU:  15 / 07 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,10 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od proj. ul.22 KL w kierunku wsch.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana droga gminna.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne wydzielenie pasma zieleni izolacyjnej - w/g rys. zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min.8,0 m., z poszerzeniem w/g rys. 
zmiany, bez konieczności wydzielania jezdni. 
Zakaz wjazdu z ul. T.Kościuszki. 
Konieczne przejście piesze do ul. T.Kościuszki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejący rów melioracyjny - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b 

 10. ustalenia inne  - 
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21) SYMBOL TERENU:  15 / 01 KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,05 

 2. Granice terenu Projektowana ulica w płn. części opracowania.  

22) SYMBOL TERENU:  15 / 02  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,12 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od proj. ul.15/03 KD w kierunku płn..  

23) SYMBOL TERENU:  15 / 05  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,11 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od wsch. granicy opracowania.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej - wewnętrzna typu „sięgacz”. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Ulice 15/02 KW  i 15/05 KW  położone w strefie W III ochrony  
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia : 
- ul.15/01 KW i 15/02 KW - min.8,0 m. bez konieczności wydzielania  
  jezdni,  
- ul.15/05 KW - 10,0 m., bez konieczności wydzielania jezdni. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b 

 10. ustalenia inne  - 

 

24) SYMBOL TERENU:  15 / 04  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,17 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od proj. ul.15/03 KD do proj. ul.15/05 KW  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej - wewnętrzna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Ulica położona w strefie W III ochrony  konserwatorskiej - obowiązują 
ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 8,0 m., z poszerzeniem w 
formie placu - w/g rys. zmian, bez konieczności wydzielania jezdni. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b 

 10. ustalenia inne  - 
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25) SYMBOL TERENU:  15 / 06  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,32 

 2. Granice terenu Projektowana ulica typu „pętla” od proj. ul. 22 KL.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej - wewnętrzna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0 m., z poszerzeniem w/g rys. 
zmian, bez konieczności wydzielania jezdni. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejący rów melioracyjny - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b 

 10. ustalenia inne  - 

 

26) SYMBOL TERENU:  15 / 08  KW 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,14 

 2. Granice terenu Projektowana ulica od zach. granicy opracowania.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej - wewnętrzna typu „sięgacz”. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 8,0 ÷ 10,0 m., z poszerzeniami        
w/g rys. zmian, bez konieczności wydzielania jezdni. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejący rów melioracyjny - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „S”  warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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16. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 16: 

 

1) SYMBOL TERENU:  16/1  RLU 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,25 

 2. Granice terenu Droga Trzebież - Drogoradz (11 KL), płn. i zach. granica opracowania, proj.         
ul.16/01 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Urządzenia obsługi gospodarki leśnej - do dalszego użytkowania. 
U zbiegu ul. 16/01 KD i ciągu 16/03 KP-R dopuszcza się inną niż z           
p-ktu 3.1. działalność gospodarczą usługowo-produkcyjną.  

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
- 10,0 m od proj. ul.11 KL, 
- 7,0 m. od proj. ciągu 16/03 KP-R, 
- 5,0 m od proj. ul. 16/01 KD. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 4000 m2. 

 6 ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3.  

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 20% 
pow. działki. 
Istniejące szpalery drzew do zachowania. 
Konieczne wydzielenie zielenią wysoką wzdłuż ciągu 16/03 KP-R. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

  

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejące odcinki linii napowietrznej SN - do zachowania. 
Istniejąca stacja transformatorowa - do zachowania. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno-
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3                
i § 5, ust.1, p-kt. 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

2)                                                                            SYMBOL TERENU:  16 / 2  KS 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,11 

 2. Granice terenu Ul.11 KL, ul.16/01 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Parking ogólnodostępny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń obsługi parkingu. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Postulowane nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż płd. granicy terenu. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 -      

 8. ustalenia komunikacyjne  - 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i  § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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3) SYMBOL TERENU:  16 / 3  U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,92 

 2. Granice terenu Proj. ul.16/02 KD, proj. ciąg 20 KP-R,  proj. ciąg 16/03 KP-R. 

4) SYMBOL TERENU:  16 / 4  U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,20 

 2. Granice terenu Proj. ul.11 KL, proj. ul.16/01 KD, proj. ul.21 KL. 

5) SYMBOL TERENU:  16 / 5  U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,10 

 2. Granice terenu Proj. ul.16/02 KD, proj. ul.16/01 KD, proj. ul. 21 KL, proj. ciąg 20 KP-R. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 
Zakaz zabudowy mieszkaniowej. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. Dopuszcza się zespół zabudowy. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji (do 12,5 m do kalenicy). 
Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22o - 38o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
- 10,0 m od linii rozgraniczenia proj. ciągu 20 KP-R, ul.21 KL, ul.11 KL. 
- 7,0 m. od linii rozgraniczenia proj. ciągu 16/03 KP-R. 
- 5,0 m od linii rozgraniczenia proj. ul.16/01 KD i 16/02 KD. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 
 
 

5.3. 
5.4. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki -2000 m2, za wyjątkiem 
działki na terenie 16/3 U,P u zbiegu ul.16/02 KD i ciągu 16/03 KP-R          
- 1500 m2 . 
Postuluje się podział w/g rys. zmian.  
Dopuszcza się wydzielenie działki z p-ktu 9.3. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 
6.4.  

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 
Konieczne nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż ciągu 20 KP-R. 
Postulowane wydzielenia zielenią wysoką wzdłuż granic poszczególnych 
użytkowników. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

 
9.4. 

 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Na terenie 16/3U,P istniejący odcinek linii napowietrznej SN - do 
zachowania. 
Na terenie 16/3 U,P lokalizacja projektowanej stacji transformatorowej 
15/0,4 kV  typu miejskiego. 
Teren położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno -
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3            
i § 5, ust.1, p-kt. 5b. 

  10. ustalenia inne  - 
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6) SYMBOL TERENU:  11  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,38 

 2. Granice terenu  Istniejąca droga gruntowa w kierunku Drogoradza. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  
- chodnik.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno -inżynierskich 
(patrz rys.zmian) -obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt.5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

7) SYMBOL TERENU:  21  KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,55 

 2. Granice terenu Projektowana i częściowo istniejąca droga gruntowa w kierunku ul.T.Kościuszki. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne nasadzenia szpaleru drzew. 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
 

8.2. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna -15,0÷17,0 m.                           
-w/g rys. zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  chodnik.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno -inżynierskich 
(patrz rys.zmian) -obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt.5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

8) SYMBOL TERENU:  20  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,32 

 2. Granice terenu   Ciąg po przebiegu istniej. drogi gruntowej, przy wsch. granicy opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy. Gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  -  

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 10,0 m. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej - 5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ciąg położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno -inżynierskich 
(patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5,ust.1,p-kt.5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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9) SYMBOL TERENU:  16 / 01  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,45 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica od ul. 11 KL do ul. 21 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej.  Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 12,0 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,  chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „S” warunków geologiczno -inżynierskich 
(patrz rys.zmian) -obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1,p-kt. 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

10) SYMBOL TERENU:  16 / 02  KD 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,21 

 2. Granice terenu  Projektowana ulica od ul.16/01 KD do proj. ciągu 20 KP-R. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica dojazdowa typu „sięgacz”. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 

 Szerokość w liniach rozgraniczenia -10,0 m, szerokość„sięgacza”-30,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno -
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3           
i § 5, ust.1, p-kt. 5b. 

 10. ustalenia inne  - 

 

11) SYMBOL TERENU:  16 / 03  KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,14 

 2. Granice terenu  Projektowany ciąg od ul.16/01 KD do proj. ciągu 20 KP-R. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ciąg pieszo-rowerowy. Gminny ciąg publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad parcelacji  - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 Szerokość w liniach rozgraniczenia -8,0 m. 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej - min. 5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego. 
Ciąg położony w obrębie stref „S” i „N” warunków geologiczno -
inżynierskich (patrz rys. zmian) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3          
i § 5, ust.1, p-kt. 5b. 

 10. ustalenia inne  - 
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17. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 17: 

 

1)                                                                            SYMBOL TERENU:  17 / 1  KS 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,60 

 2. Granice terenu Ul. Rybacka (04 KZ),  granice opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Parking dla samochodów osobowych. 
Maksymalna ilość stanowisk postojowych - 180. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń obsługi parkingu i obiektów        
z p-ktu 9.2. i 9.3. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji za wyjątkiem wydzielenia obiektów z p-ktu. 9.2. i 9.3. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne nasadzenia zieleni wysokiej izolacyjnej wzdłuż płn.,płd. i 
zach. granicy terenu. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej min.25% pow. terenu. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Dostępność z ul. 04 KZ. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

 
9.5. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca stacja elektroenergetyczna 15/0,4 kV - do zachowania. 
Dopuszcza się inne urządzenia infrastruktury technicznej. 
Istniejące rowy melioracyjne do modernizacji, celem dostosowania ich 
do projektowanej funkcji. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-
inżynierskich - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt. 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

2) SYMBOL TERENU:  04  KZ 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,17 

 2. Granice terenu Część ulicy Rybackiej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga gminna 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

 - 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

 - 

 6. ustalenia ekologiczne  - 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 ÷ 17,0 m - w/g rysunku zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki.  
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt. 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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18. Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 18: 
 

1) SYMBOL TERENU:  18 / 1  MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,72 

 2. Granice terenu Teren istniejącej zabudowy przy ul. Rybackiej, proj. ulica 04 KZ.  

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 35 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m do kalenicy).  
Poziom ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t., 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 400, 
ustawienie kalenicowe do ul. 04 KZ. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
 -10,0 m. od linii rozgraniczenia ul. 04 KZ, 
- 5,0 m. od ciągów pieszych (poza płn.-wsch. granicą opracowania). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu wydzielanej działki 
do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 650 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej - min.40% pow. działki. 
Postuluje się wydzielenia zielenią wysoką wzdłuż granic użytkowania. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Modernizacja istniejących rowów melioracyjnych, celem dostosowania 
ich do projektowanej zabudowy. 
Teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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2) SYMBOL TERENU:  18 / 2   UT 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,24 

 2. Granice terenu Projekt. ulica 04 KZ , proj. ulica 19 KL,  granica opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa. 
Dopuszcza się 1 budynek o funkcji mieszkaniowej na każdej wydzielonej 
działce. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 
 

4.2. 
4.3. 

 
 

4.4. 
4.5. 

 
 

4.6. 

Zespół zabudowy wolno stojącej : budynek zasadniczy zlokalizowany 
wzdłuż ul. 04 KZ. Zabudowa uzupełniająca postulowana w formie 
małych domków rekreacyjnych. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond.: 
- budynek zasadniczy do 9,5 m. do kalenicy, 
- zabudowa uzupełniająca do 8,0 m. do kalenicy. 
Poziom  ± 0,00 do 0,50 m. n.p.t.  
Dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci  głównych:                         
- budynku zasadniczego - 400, ustawienie kalenicowe do ul. 04 KL,         
- pozostałej zabudowy - 25÷400. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
 -8,0 m. od linii rozgraniczenia ul.04 KZ, 
 -5,0 m. od linii rozgraniczenia ul.19 KL. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniej dostępności do drogi 
publicznej 04 KZ lub 19 KL.  
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 2500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na min. 40% 
pow. każdej działki. 
Postuluje się wydzielenia zielenią wysoką wzdłuż granic użytkowania. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 - 

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działek.  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejące rowy melioracyjne - do zachowania z możliwością 
modernizacji. 
Teren położony w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Teren położony w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych- obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

3) SYMBOL TERENU:  04  KZ 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,32 

 2. Granice terenu Projektowany odcinek ulicy na zapleczu terenów ul. Rybackiej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne nasadzenia wysokiej zieleni przyulicznej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 17,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki. 
Trasa ścieżki rowerowej lokalnej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 
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4) SYMBOL TERENU:  19 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,11 

 2. Granice terenu Projektowany odcinek ulicy na zapleczu terenów ulicy W.O.P. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica lokalna z wydzielonym lokalnym ciągiem pieszo - rowerowym. 
Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Konieczne nasadzenia wysokiej zieleni przyulicznej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia komunikacyjne 8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 m . 
Szerokość jezdni pieszo-rowerowej min. 5,0 m. 
Szerokość jezdni dla ruchu samochodowego min. 5,0 m 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejący rów melioracyjny - do modernizacji. 
Ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.3 i § 5, ust.1, p-kt 5b. 

 10. ustalenia inne 10.1. Ulica położona w granicach pasa ochronnego morskich  wód 
wewnętrznych - obowiązują ustalenia w/g § 4. 

 

 

§ 4 
 

1. Ustala się treść powtarzalnych ograniczeń szczególnych, o których mowa w § 2 
ust.1,  p-kt 4  jak następuje: 

1) W zakresie ochrony dóbr kultury : 
a) W strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych obowiązuje: 

- uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i 
innych związanych z pracami ziemnymi oraz uzyskanie zezwolenia służb 
ochrony zabytków na rozpoczęcie w. wym. prac, 

- nadzór archeologiczno-konserwatorski nad realizacją prac wymienionych 
powyżej oraz ewentualne badania ratunkowe na koszt inwestora,  

- zawiadomienie służb o terminie rozpoczęcia w. wym. prac z wyprzedzeniem 
min. 1-miesięcznym, z uwzględnieniem sezonowości prac archeologicznych 
prowadzonych bez ograniczeń w okresie od maja do października, 

b) W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej terenu kościoła parafialnego w         
granicach kamiennego muru (wpisanym do rejestru zabytków pod nr 546) 
obowiązuje: 
- trwałe zachowanie elementów: rozplanowania zabudowy, formy 

architektonicznej zabudowy (gabaryty, kształt dachu, ukształtowanie i detal 
elewacji w tym stolarka oraz zabytkowe wyposażenie i zasadnicze elementy 
rozplanowania wnętrza), małej architektury, starodrzewu, 

- zachowanie funkcji obiektu i użytkowanie zgodnie z jego wartością, 
- uzyskanie każdorazowo zezwolenia służby ochrony zabytków na wszelkie 

prace remontowo-budowlane, inżynierskie i ziemne, 
- preferowanie i realizowanie w. wym. prac przez osoby /firmy posiadające 

odpowiednie uprawnienia, 
- uzyskiwanie opinii służby ochrony zabytków na etapie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu,  
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- uzgadnianie wszelkiej dokumentacji projektowej ze służbą ochrony zabytków, 
- uzyskanie zgody służby ochrony zabytków na zmian własności i użytkowania 

obiektu.  
c) W strefie „B” ochrony układu przestrzennego obowiązuje: 

- ochrona układu komunikacyjnego, 
- szerokości posesji sytuowanych przy ulicy, 
- utrzymanie zasady rozplanowania zabudowy, 
- zachowanie formy zabudowy - gabaryty wysokościowe, formy dachów oraz 

zasadnicze podziały elewacji, 
           -zachowanie linii zabudowy pierzei, 

- uzgadnianie ze służbą ochrony zabytków decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej, 

- uzgadnianie ze służbą ochrony zabytków prac remontowo-budowlanych 
mających wpływ na wygląd obiektów. 

d) Dla budynku mieszkalnego przy ul.Rybackiej 5, wpisanego do rejestru zabytków  
pod nr 547 obowiązuje ochrona: 
- ukształtowania bryły obiektu,  
- materiału budowlanego i rodzaj pokrycia dachu, 
- ukształtowania elewacji, w tym rozmieszczenie i forma otworów okiennych i 

drzwiowych oraz detalu architektonicznego, 
- stolarki okiennej i drzwiowej, w przypadku konieczności jej wymiany wymagane 

jest odtworzenie poprzedniej formy (podziały pola okiennego, zdobienia). 
e) Dla obiektów ujętych w ewidencji konserwatorskiej obowiązuje: 

- utrzymanie tradycyjnej formy architektonicznej w zakresie następujących 
elementów: bryły obiektu - gabarytów i kształtu dachu, zasadniczych podziałów 
i charakterystycznego detalu architektonicznego elewacji, formy frontowej 
stolarki okiennej i drzwiowej, 

- stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych przy wymianach 
zniszczonych elementów budowlanych, 

- uzgadnianie ze służbami ochrony zabytków wszelkich prac remontowo - 
budowlanych mających wpływ na zewnętrzną formę obiektu, 

- w przypadku koniecznej rozbiórki obiektu (po wystawieniu orzeczenia o jego 
złym stanie technicznym) należy opracować dokumentację budowlaną i 
fotograficzną, jeden egzemplarz przekazać do archiwum służby ochrony 
zabytków. 

 2) W zakresie stref ochronnych ujęcia wody „Trzebież ” obowiązują zakazy zawarte w   
     aktualnej decyzji o strefach ochronnych: 

a) Strefa ochrony bezpośredniej 
- wznoszenia obiektów nie związanych z eksploatacją ujęcia, 
- ogrodniczego i rolniczego wykorzystania terenu, 
- wprowadzania i grzebania zwierząt, 
- magazynowania jakichkolwiek materiałów nie związanych z eksploatacją ujęcia, 
- przebywania osób nie zatrudnionych na stałe przy obsłudze ujęcia, 

b) Strefa ochrony pośredniej wewnętrznej 
- budowy nowych i rozbudowa istniejących budynków mieszkalnych,      
- wykorzystania ścieków i gnojowicy, 
- stosowania nawozów i środków ochrony roślin, 
- lokalizowania ferm przemysłowej hodowli zwierząt i drobiu, 
- lokalizowania warsztatów usługowych o uciążliwym charakterze, zgodnie z  
  Rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 13.05.1995r. (Dz.U.Nr 52, poz.204), 
- urządzania wylewisk i składowisk odpadów, 
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- mycia pojazdów, 
- wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, 
- lokalizowania mogilników środków ochrony roślin, 
- budowy dróg publicznych, 
- lokalizacji parkingów i garaży, 
- wykonywania robót melioracyjnych i wykopów budowlanych, 
- eksploatacji kopalin, 
- lokalizowania stacji paliw i magazynów produktów ropopochodnych i innych  
  substancji chemicznych, 
- prowadzenia rurociągów do transportu materiałów ropopochodnych i innych  
  substancji chemicznych, 
- urządzania pól namiotowych, campingów i obozowisk, 
- lokalizowania innych ujęć wody, 
- lokalizowania grzebowisk zwierząt, 

           -lokalizacji ogrodów działkowych, warzywnych i prowadzenia nawodnień, 
c) Strefa ochrony pośredniej zewnętrznej  

- realizacji zwartego budownictwa typu miejskiego, 
- wykorzystania ścieków i gnojowicy, 
- stosowania nawozów i środków ochrony roślin, 
- lokalizowania ferm przemysłowej hodowli zwierząt i drobiu, 
- lokalizowania warsztatów usługowych o uciążliwym charakterze, zgodnie z  
  Rozporządzeniem MOŚZN i L z dnia 13.05.1995r. (Dz. U. Nr 52, poz. 204), 
- urządzania wylewisk i składowisk odpadów, 
- wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, 
- lokalizowania mogilników środków ochrony roślin, 
- wykonywania robót melioracyjnych i wykopów budowlanych, 
- eksploatacji kopalin, 
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji  

chemicznych, 
- prowadzenia rurociągów do transportu materiałów ropopochodnych i innych   
  substancji chemicznych, 
- urządzania pól namiotowych, campingów i obozowisk, 
- lokalizowania innych ujęć wody, 
- lokalizowania grzebowisk zwierząt, 

3) W obszarze pasa technicznego i pasa ochronnego morskich  wód wewnętrznych 
obowiązuje : 

    - zakaz przedsięwzięć i inwestycji mających negatywny wpływ na stan pasa 
technicznego, 

- uzgadnianie przedsięwzięć i inwestycji z dyrektorem  Urzędu Morskiego w 
Szczecinie. 

 
2. Informacje o występowaniu sformułowanych w ust. 1 niniejszego paragrafu 

ograniczeń szczególnych, zamieszczone są w kartach poszczególnych terenów 
elementarnych. 

 
3. Dla obszarów położonych w strefach o średniokorzystnych i niekorzystnych 

warunkach geologiczno-inżynierskich, w tym w strefach potencjalnie zagrożonych 
zalewami powodziowymi (poniżej rzędnej 1,3 m. n.p.m. i w strefach zagrożonych 
podtapianiem fundamentów (poniżej rzędnej 2,5 m. n.p.m.), ustala się obowiązek 
wykonania badań geologicznych szczegółowo określających warunki posadowienia i 
zabezpieczenia obiektów.  
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§  5 

 
1. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
   1) Zaopatrzenie w wodę 
       a) z istniejącej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu w Trzebieży, 
       b) z modernizowanej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu w Trzebieży, 
       c) z projektowanej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu w Trzebieży, 
       d) utrzymuje się dotychczasowy przebieg istniejących i modernizowanych sieci, 
       e) wyposażenie sieci w hydranty podziemne w odległościach nie większych  

niż 100 m.   
       f) zaopatrzenie w wodę z awaryjnych studni publicznych zgodnie z zarządzeniem 

MGP i B z dnia 21.09.1995r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych (M.P. Nr 
59, poz. 663), utrzymuje się istniejące studnie. 

   2) Odprowadzanie ścieków 
       a) ustala się wyłącznie zorganizowany sposób odprowadzania ścieków 

sanitarnych, 
       b) ścieki sanitarne odprowadzane poprzez projektowaną kanalizację grawitacyjno -        
           - tłoczną na istniejącą oczyszczalnię w Policach, 

c) odprowadzanie wód opadowych do projektowanego systemu kanalizacji   
deszczowej, z wylotami wyposażonymi w separatory. 

   3) Usuwanie odpadów  
       a) ustala się wyłącznie zorganizowany system gromadzenia i usuwania odpadów w 
           systemie miejskim, 
       b) zgromadzone odpady wywozić specjalistycznym transportem na istniejące 

wysypisko, 
       c) włączanie nowych osiedli do programu selektywnej zbiorki „u źródła”’ 
       d) odpady niebezpieczne - postępowanie zgodne z ustawą „o odpadach”          
           (Dz. U. z 1997r. Nr 96, poz.59). 
   4) Regulacja stosunków wodnych 
       a) przedsięwzięcia dotyczące rzek i kanałów powinny być rozwiązywane 

kompleksowo w układzie zlewni  z utrzymaniem i modernizacją budowli wodnych 
(obwałowania, przepompownie, i.t.p.), 

       b) pozostawienie pasa technicznego wzdłuż rzek i kanałów o szer. od 4,0 m  
do 6,0 m, 

       c) modernizacja istniejących obiektów melioracyjnych celem dostosowania ich do  
aktualnych potrzeb w układzie systemowym : kanały melioracyjne + 
przepompownia. 

   5) Ochrona przed powodzią  
       a) modernizacja istniejącego wału przeciwpowodziowego do odpowiedniej klasy 

zgodnie  z „przepisami technicznymi, którym powinny odpowiadać obiekty 
inżynierskie i urządzenia techniczne gospodarki wodnej w zakresie budownictwa 
hydrotechnicznego”,  

       b) na obszarach narażonych na zalewy powodziowe, oznaczonych na rysunkach       
zmian, rzędna parteru zabudowy nie powinna być niższa od 1,3 m, o ile nie 
zostaną spełnione warunki z p-ktu a), 

       c) utrzymanie strefy wolnej od zabudowy w odległości do 50 m. od stopy wału. 
   6) Elektroenergetyka 

   a) zasilanie odbiorców na obszarze opracowania z istniejącej sieci średniego   
napięcia za pośrednictwem istniejących i projektowanych stacji 
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transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego. Stacje transformatorowe zaleca 
się połączyć w układ pierścieniowy 15 kV, 

      b) odcinki istniejących linii napowietrznych średniego napięcia kolidujące z   
          projektowanym zagospodarowaniem terenu - do likwidacji, pozostałe do 

zachowania. 
          Celem zachowania  istniejących połączeń na poziomie SN, zaprojektowano linie 

kablowe 15 kV.  
Ponadto rezerwuje się trasy dla linii kablowych SN - do wykorzystania przy 
ewentualnym konflikcie istniejących linii napowietrznych z nowym 
zainwestowaniem terenu (np. tereny przewidziane pod funkcje przemysłu i 
usług). 

c) planowane obiekty należy zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia, 
d) na całym obszarze opracowania utrzymuje się dotychczasowy sposób 

zaopatrzenia  w energię elektryczną obiektów istniejących, wymianę 
transformatorów na jednostki  o większej mocy w stacjach istniejących oraz 
realizację nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV stosownie do potrzeb, 

e) istniejące linie napowietrzne niskiego napięcia, kolidujące z projektowanym 
zainwestowaniem terenu - do przebudowy. Zaleca się ich stopniową likwidację 
i zastępowanie, w ramach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi. 

f)  na terenie RZ,RP w płn.-wsch. części obszaru opracowania, przy ul. 05 KL 
rezerwuje się teren o pow. 1,0 ha z przeznaczeniem pod projektowaną 
elektroenergetyczną stację zasilającą 110/15 kV wraz z wariantowymi trasami 
linii zasilających WN, ze strefą ochronną wzdłuż linii o szer. 40,0 m.  

   7) Zaopatrzenie w gaz 
a) zasilanie m. Trzebież gazem przewodowym średniego ciśnienia, 

doprowadzonym z projektowanej stacji redukcyjno - pomiarowej I ° 
zlokalizowanej w m. Dębostrów, 

b) zasilanie istniejących i planowanych obiektów z rozdzielczej sieci 
średnioprężnej, z zastosowaniem reduktorów domowych, 

c) projektowaną sieć gazociągów lokalizować w istniejących i projektowanych 
ciągach chodników, pasach zieleni oraz wzdłuż istniejących dróg gruntowych, 

d) przewiduje się zużycie gazu do celów socjalno - bytowych, grzewczych  
oraz w sektorze usług. 

   8) Zaopatrzenie w ciepło 
a) rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych 

ekologicznymi nośnikami energii - paliwa ciekłe, gaz przewodowy, gaz płynny 
propan butan, energia elektryczna i inne, 

b) zaleca się sukcesywne zastępowanie paliw stałych w istniejących obiektach 
(kotłowniach) paliwami ekologicznymi, 

c) istniejące i projektowane źródła ciepła mogą zasilać obiekty na sąsiednich 
posesjach, w/g decyzji użytkowników tych posesji. 

   9) Telekomunikacja 
a) obsługa telekomunikacyjna istniejących i planowanych obiektów na obszarze 

opracowania przez centralę telefoniczną w Trzebieży, 
b) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznych, 

z preferencją dla linii i przyłączy kablowych, 
c) na całym obszarze opracowania utrzymanie dotychczasowego sposobu obsługi 

telekomunikacyjnej obiektów istniejących oraz realizację sieci stosownie do 
potrzeb, 

d) istniejące telekomunikacyjne linie napowietrzne, kolidujące z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu - do przebudowy. Dopuszcza się ich stopniową 
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likwidację i zastępowanie, w ramach remontów i modernizacji, sieciami 
kablowymi, 

e) należy zapewnić możliwości funkcjonowania tranzytowych linii 
telekomunikacyjnych przebiegających przez obszar opracowania. 

 
2. Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunkach 

zmian, stanowią ilustrację zasad ich przebiegów. 
 
 

§ 6 
 

1. Zmienia się przeznaczenie 60,51 ha gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym: 
3,09 ha gruntów ornych kl.IVb, 24,93 ha gruntów ornych kl.V, 7,24 ha gruntów ornych 
kl.VI,  10,08 ha użytków zielonych kl.IV,  8,54 ha użytków zielonych kl.V, 5,91 ha 
użytków zielonych kl.VI. 
8,90 ha gruntów rolnych uzyskało zgodę GKN.2.Dm-7711-261/01 Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 20.06.2001r. na zmianę przeznaczenia na cele 
nierolne. 
 

2. Zmienia się przeznaczenie 5,08 ha gruntów leśnych, stanowiących własność Skarbu  
Państwa, które uzyskały zgodę ZS-2120/120/2001 Ministra Środowiska z dnia 
23.10.2001 r. na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. 

 
3. Zmienia się przeznaczenie 1,08 ha gruntów leśnych, nie będących własnością Skarbu 

Państwa, na cele nieleśne, w tym 0,03 ha gruntów leśnych kl.IV oraz 1,05 ha gruntów 
leśnych kl.V.  

    1,0 ha gruntów leśnych uzyskało zgodę OSR-WKP-6112/19/01 Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2001r. na zmianę przeznaczenia na cele 
nieleśne. 

 
Wykaz gruntów rolnych i leśnych projektowanych do zmiany przeznaczenia na cele 
nierolnicze  i nieleśne wymagających uchwały Rady Miejskiej w Policach oraz gruntów 
leśnych projektowanych do zmiany przeznaczenia na cele nieleśne. 

RODZAJ UŻYTKU NUMER  
DZIAŁKI / 
ODDZIAŁ RIVb RV RVI ŁIV ŁV ŁVI PsIV PsV PsVI LsIV LsV Ls 

RDLP 

22           0,56  

26/2   0,07          

26/3   0,05          

26/4   0,06          

26/6   0,05          

26/13  0,07           

26/14  0,03           

26/15  0,09           

26/18   0,05          

26/22   0,06          

26/23   0,06          

26/24   0,05          

26/27  0,06           

26/28  0,06           

26/29  0,03           
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NR DZ. RIVb RV RVI ŁIV ŁV ŁVI PsIV PsV PsVI LsIV LsV Ls 
 RDLP 

26/30  0,05           

26/31   0,45          

47/3         0,11    

49    0,09         

51/1  0,42           

51/2  0,41           

51/3  0,43           

54/1      0,31       

54/2    0,04  0,72       

56/2  0,16           

58    0,41         

59/1  0,02  0,19         

59/2  0,01  0,01         

60  0,02  0,19         

61    0,33         

62    0,34       0,16  

80/1           0,09  

90/2  0,08  0,17         

91/2      0,13       

92/1  0,03    0,28       

93/1    0,07         

108  0,36  0,28  0,07       

115  0,08           

138   0,07          

139   0,07          

148/9   0,09          

156     0,53 0,10       

186  0,09           

187  0,15           

188  0,20           

189    0,19         

190  0,08  0,08         

191  0,45  0,05         

192  0,33  0,04         

193    0,28         

194    0,11 0,09        

195 0,20    0,20        

196 1,92            

198  0,42           

199  0,08           

200  0,16           

201  0,13           

208/4  0,06           

208/5  0,07           

210  0,09           

211/2   0,10          

211/3   0,22          

212   0,26          

214/1   0,19          

214/2  0,12           

215  0,06 0,09          
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NR DZ. RIVb RV RVI ŁIV ŁV ŁVI PsIV PsV PsVI LsIV LsV Ls 
 RDLP 

273    0,11         

274  0,09           

276    0,01         

278    0,05         

279    0,16 0,34        

280/1    0,06         

280/2    0,18 0,63        

281    0,92         

282    0,17         

283    0,17         

284  0,10      0,38  0,03   

285/2  0,13  0,08         

287  0,12  0,22         

290    0,12         

291    0,06         

292    0,16         

293    0,03         

294    0,02         

295    0,02         

296    0,02         

297    0,02         

298    0,02         

299    0,02         

300    0,02         

301    0,02         

302    0,03         

303        0,02     

304        0,02     

305        0,43     

309        0,47     

310        0,23     

311        0,27     

312        0,21     

313    0,26         

314    0,22         

315 0,07            

316 0,16            

327  0,24           

365  0,16           

369/3  0,37           

374  0,58           

375  0,09           

376/1  0,25           

377 0,13            

378 0,05            

382 0,37            

513/2  0,16           

513/3  0,15           

514/1  0,29           

514/2  0,12           

515  0,22           
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NR DZ. RIVb RV RVI ŁIV ŁV ŁVI PsIV PsV PsVI LsIV LsV Ls 
 RDLP 

516/1  0,08           

516/3  0,07           

517/1  0,95           

519  0,27           

520  0,33   0,23        

523/1  0,07           

523/5  0,07           

523/7  0,01           

523/8  0,07           

524/2  0,16           

525  0,48           

526/3  0,17           

526/4  0,53           

527/1  0,08           

527/2  0,14           

527/3  0,71           

528  0,47  0,24         

529/2  0,09  0,30         

529/3  0,20           

529/4  0,09           

530/2  0,72           

531  0,55           

532  0,20           

533  0,26           

534  0,23           

535  0,22           

543  0,59  0,19         

617   1,22          

619   0,24          

641  0,95  0,33         

642/2 0,19            

672/2  0,50           

673  0,30           

674   0,14          

675   0,13          

676   0,16          

677   0,19          

678   0,11        0,05  

679/2   0,32          

680   0,17          

681  0,33           

682   0,56          

683/1   0,22          

683/2   0,22          

683/3   0,23          

683/4   0,23          

685/1    1,67 0,84        

686  0,60 1,02  0,52        

687  0,13           

697/1       0,18      

698/1  0,12    0,03 0,15      
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NR DZ. RIVb RV RVI ŁIV ŁV ŁVI PsIV PsV PsVI LsIV LsV Ls 
 RDLP 

698/3      0,01 0,29      

698/4      0,64 0,33      

698/5      0,36       

699      0,46 0,16      

700/1      0,08 0,37      

701/3  0,39     0,22    0,19  

704/1        0,37     

705/3     0,40        

706/3     0,41        

707/3     0,23 0,02       

707/4     0,20        

708/2     0,14 0,07       

708/3     0,19        

711/3     0,25 0,23       

712/1  0,16 0,09      0,05    

714/4     0,08 0,22       

715/3     0,41 0,18       

716/3     0,16 0,78       

717/3     0,20 0,25       

718/3     0,08 0,71       

720/4     0,01 0,10       

 869  0,08           

870  1,42           

871/1  1,48           

871/2  0,41           

871/3  1,07           

873  0,32           

873/1  0,37           

883    0,l2         

884    0,33         

885  0,37           

892  0,07           

895  0,08           

74            0,34 

109            0,98 

110            0,64 

145            0,16 

145 A            0,97 

146            1,14 

186            0,82 

187            0,03 

RAZEM 3,09 24,93 7,24 9,10 6,14 5,75 1,70 2,40 0,16 0,03 1,05 5,08 

OGÓŁEM 60,51 1,08  

 
 

§ 7 
 

Do czasu realizacji ustaleń zawartych w § 3 dopuszcza się dotychczasowy sposób 
użytkowania terenów. 
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§ 8 
 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się stawki opłat od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów elementarnych 
objętych poniższą tabelą. Dla pozostałych terenów elementarnych na obszarze objętym 
zmianą planu stawka wynosi 0%. 

Numery działek 

L.p. Symbol 
terenu 

w całości w 
części 

Pow. 
terenu 
ogółem 

(ha) 

Dotychczasowe 
przeznaczenie terenu Zmiana przeznaczenia terenu 

Wysokość 
jednorazowej 

opłaty 
określonej w 

stosunku 
procentowym  

do wzrostu 
wartości 

nieruchomości 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 4 U,ZP 56/2, 56/3, 
57 

 2,55 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym. 

Teren usług ogólnomiejskich i 
zieleni parkowej   

10% 

2 5 MJ,U 108, 109, 110, 
111, 112,113, 
115, 116/1, 
117,118, 119, 
120, 121, 122, 
123, 969 

 3,40 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych 

10% 

3 6 MJ,U 80/1-5, 81-86, 
87/1-14, 88/1, 
98/1, 91/1-3, 
96, 97, 100, 
107/1-2 

 6,20 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym. Las działki  
80/1-3,  

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych 

10% 

4 7 MJ,U 125/2-4, 
127/2, 129/1,  
130/2-15,  
130/18, 
133/1-9, 
133/11, 
134/1-2, 135,    
136/1-2, 137, 
138, 140/1-2, 
140/18, 
142/4-6, 143,   
144/1-5, 
145/1-2, 

 6,40 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym. Teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i ogrodniczej 
(szklarnie). 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych 

10% 

5 8 MJ,U 236/1, 236/2, 
234, 235 

 2,58 Teren zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych 

10% 

6 9 MJ,U 154, 161/1, 
164, 165/1, 
168-170, 
171/1, 173/3, 
176/2, 
178/1-2, 
178/4, 179/3, 
183/1,  
183/4-7, 
981-983. 
 

157/1, 
158/1, 
159, 
160/1-2, 
161/2, 
162, 
163, 
165/2, 
166, 
172/2, 
173/4,  
174, 
175, 
176, 
177/1-2, 
179/4, 
187 

5,54 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym. Tereny 
parkowe, drobne urządzenia 
sportowe. Przejściowo łąki 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych 

10% 

7 12 
MJ,U 

248-256, 
257/1-3,       
258-261, 266, 
267/1,   
267/3-4, 268, 
269/1-4, 272, 
273, 274, 
280/1, 986 

148/9, 
278, 
279, 
280/2, 
281-284, 
987   

2,47 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym.  
Tereny parkowe, drobne 
urządzenia sportowe. 
Przejściowo łąki. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych 

10% 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

8 13 
MJ,U 

248-261  2,05 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych 

10% 

9 14 
U,MJ 

 284 0,40 Teren plebani – do dalszego 
użytkowania z możliwością 
rozbudowy. 

Zabudowa usługowa z 
towarzyszącą funkcją 
mieszkalną.  
 
 
 

10% 

10 15 
MJ,U 

285/1-2, 
286/1-2, 
287, 288, 
298/1-2, 290 

292 1,35 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym i zabudowy 
jednorodzinnej do dalszego 
użytkowania. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

11 17 
MJ,U 

318, 319, 
320, 321/2, 
323 

321/1, 
323 

0,70 Teren zabud. mieszkaniowej 
o charakterze zagrodowym i 
zabudowy jednorodzinnej do 
dalszego użytkowania. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

12 18 
MJ,U 

330-333, 
334/2-4, 
335/1-2,   
336-340, 
341/2, 342-
347, 349, 
350, 351/1-2, 
355-364, 336, 
367, 368/2   

 4,43 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym i zabudowy 
jednorodzinnej do dalszego 
użytkowania. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

13 19 
MJ,U 

404  0,22 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym i zabudowy 
jednorodzinnej do dalszego 
użytkowania. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

14 21 
MJ,U 

406-414, 416-
418, 419/1-2, 
420-428, 430, 
431, 433-437, 
438/1, 438/2, 
439, 479-487, 
488/1-2, 492, 
493, 497/2, 
498,      
536/5-11, 
536/13, 
536/15-17, 
536/19-22 

148/6, 
511/4-5, 
494-496, 
497/1, 
499-510  

9,60 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym i zabudowy 
jednorodzinnej do dalszego 
użytkowania. Teren OSP. 
Teren usług w zakresie 
telekomunikacji.  

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

15 23 
MJ,U 

 544, 
545, 
546/1 

0,35 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym i zabudowy 
jednorodzinnej do dalszego 
użytkowania. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

16 26 
MJ,U 

390, 391/1, 
391/3-5, 
392-397, 
398/1, 399, 
400, 993  

 1,58 Teren zabudowy 
mieszkaniowej oraz usług o 
charakterze 
administracyjnym.  

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

17 27 
MJ,U 

148/8, 440, 
440/1, 443, 
444, 445/1-2, 
446-448, 
450/1-2, 
451/1, 452/1, 
545, 455/1-3,  
456-461,  

449, 
452/2 

3,10 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym i zabudowy 
jednorodzinnej do dalszego 
użytkowania. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

18 28 
MJ,U 

469, 471-476, 
477/1-2, 
513/1-3, 
522/3-6, 
522/11, 
522/12, 
522/13, 
523/1, 523/3-  
8, 525, 526/3, 

 9,47 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym i zabudowy 
jednorodzinnej do dalszego 
użytkowania. Teren 
zabudowy siedliskowej i 
ogrodniczej oraz upraw 
sadowniczych. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

19 34 
MJ,U 

 638 0,34 Użytki rolne. Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

20 6/1 UT  59/1, 
59/2, 
60, 61, 
62  

 Tereny zabudowy 
rekreacyjno- wczasowej. 

Tereny zabudowy rekreacyjno- 
wczasowej. 

10% 

21 6/2 UT  62-69  Tereny zabudowy 
rekreacyjno- wczasowej. 

Tereny zabudowy rekreacyjno- 
wczasowej. 

10% 

22 6/3 UT 70 71  Tereny zabudowy 
rekreacyjno- wczasowej 

Tereny zabudowy rekreacyjno- 
wczasowej 

10% 

23 6/4 
MJ,UT 

73/1, 73/2,  
74 

72  Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i rekreacyjnej  

10% 

24 6/5 
MJ,UT 

 75,76, 
90 

 Tereny zabudowy 
rekreacyjno- wczasowej. 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i rekreacyjnej 

10% 

25 6/7 
MJ,U 

 91/2, 
92/1, 
93/1 

 Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych 

10% 

26 7/1 
MJ,U 

206/5, 
208/3-5, 
209/1, 
209/3-4, 
210, 211/3 
212, 214/1 

215 3,23 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

27 7/3 
MJ,U 

 215-226, 
233, 
975/2 

1,84 Teren usług stopnia 
podstawowego. Teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej do 
zachowania. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

28 7/4 MJ  223-226 0,76 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
 
 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

10% 

29 7/5 MJ  220, 
221, 222 

0,62 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

30 7/5a MJ  222-225, 
975/2 

0,59 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

31 7/6 MJ  231, 
232, 233 

1,95 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

10% 

32 7/8 MJ  233, 
237, 
238, 239 

1,00 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

33 7/11 
MJ,U 

 148/11, 
197/1, 
387 

2,12 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

34 7/12 
MJ,U 

377-382  1,70 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Użytki rolne. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

35 7/13 
MJ,U 

369/3, 369/4, 
374, 375, 
376/1, 376/2 

 2,43 Teren Remontowo-
Budowlanej Spółdzielni 
Pracy „Prefabud” w okresie 
kierunkowym do likwidacji z 
przeznaczeniem terenu pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

36 7/14 
MJ,U 

 396/5 1,02 Teren Remontowo-
Budowlanej Spółdzielni 
Pracy „Prefabud” w okresie 
kierunkowym do likwidacji z 
przeznaczeniem terenu pod 
zabudowę mieszkaniową. 
 
 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 
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37 7/16 MJ 183/3, 184, 
185, 186  

187-191, 
192/1, 
193-196 

2,36 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym.  Tereny 
parkowe, drobne urządzenia 
sportowe. Przejściowo łąki. 
Użytki rolne 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

38 7/16a 
MJ 

 196, 
207, 977 

0,55 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej z 
dopuszczeniem zabudowy 
pensjonatowej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

39 7/17 
MJ,U 

 192/1, 
193, 
205, 
206, 
207, 977 

1,23 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej z 
dopuszczeniem zabudowy 
pensjonatowej. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

40 7/17a 
MJ,U 

 205 0,53 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej z 
dopuszczeniem zabudowy 
pensjonatowej. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

41 7/17b 
MJ,U 

 206, 207 0,46 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej z 
dopuszczeniem zabudowy 
pensjonatowej. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

42 7/18  
MJ,U 

198, 199, 
200, 201, 
202/1, 202/2, 
203 

204 1,86 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym.  
Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem zabudowy 
pensjonatowej. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

43 7/19 
MJ,U 

 191 0,31 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej z 
dopuszczeniem zabudowy 
pensjonatowej. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

44 11/1 
U,P 

702/1  0,18 Teren produkcyjno – 
usługowo– magazynowy. 
Zaplecze portu. 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

10% 

45 11/2 
U,P 

703/1, 703/4, 
763/1 

703/5 1,66 Teren produkcyjno – 
usługowo– magazynowy. 
Zaplecze portu. 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

10% 

46 11/5 
U,P 

 758/1, 
760, 
761, 
761/1, 
763/2 

2,60 Teren produkcyjno – 
usługowo– magazynowy. 
Zaplecze portu 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

10% 

47 11/6 
U,P 

 763/2, 
765, 
766, 
767, 768 

0,84 Teren produkcyjno – 
usługowo– magazynowy. 
Zaplecze portu. 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

10% 

48 11/7 
U,P 

 761, 
763/2, 
765, 
766, 
767, 768 

1,80 Teren produkcyjno – 
usługowo– magazynowy. 
Zaplecze portu. 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

10% 

49 11/11 
U,P 

765/1, 766/1, 
768/1 

758/1, 
760, 
761, 
765, 
766, 
767, 768 

4,40 Teren produkcyjno – 
usługowo– magazynowy. 
Zaplecze portu. 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

10% 

50 14/1 MJ  640, 
641, 
642/1, 
654/2,  

2,65 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

51 14/2 MJ  642/1, 
642/2 

1,50 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 
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52 14/3 MJ  639, 
640, 
641, 
642/2, 

1,08 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

53 14/5 
MJ,U 

 654, 
654/1, 
655 

1,10 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

10% 

54 14/20 
U,P 

846, 844, 
845  

847/1, 
843  

3,99 Teren produkcyjno – 
usługowo– magazynowy. 
Zaplecze portu. 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

10% 

55 14/21 
U,P 

856/1, 845  0,93 Teren produkcyjno – 
usługowo– magazynowy. 
Zaplecze portu. 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

10% 

56 14/22 
U,P 

848 847/1 3,65 Teren produkcyjno – 
usługowo– magazynowy. 
Zaplecze portu 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

10% 

57 15/1 MJ  644/1 1,39 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

58 15/2 MJ  644/2, 
645/1, 
645/2,  

1,27 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

59 15/3 MJ  644/2, 
645/1, 
645/2,  

0,45 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

60 15/7 MJ  646, 
647, 
685/2 

1,99 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

61 15/8 MJ  646, 
647, 

1,58 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10% 

Razem 129,8  

62 8/1 
MJ,U 

365 369/5 0,27 Tereny parkowe, drobne 
urządzenia sportowe. 
Przejściowo łąki. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

15% 

63 8/2 
MJ,UT 

 313, 
314 

0,31 Tereny parkowe, drobne 
urządzenia sportowe. 
Przejściowo łąki. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i rekreacyjnej. 

15% 

64 8/3 
MJ,UT 

 305,   
309-312, 

1,21 Tereny parkowe, drobne 
urządzenia sportowe. 
Przejściowo łąki. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i rekreacyjnej. 

15% 

65 8/4 MJ 327  0,25 Tereny parkowe, drobne 
urządzenia sportowe. 
Przejściowo łąki. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

15% 

66 13/1 MJ  543 0,46 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

15% 

67 13/2 
MJ,U 

 543 0,44 Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym i zabudowy 
jednorodzinnej do dalszego 
użytkowania.  

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

15% 

68 14/6 
MJ,U 

658, 659, 
660,  

148/5, 
661, 
662 

2,05 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

15% 

69 14/7 
MJ,U 

663/1-7, 
664/1, 665/1 

666, 
667, 
668 

1,72 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

15% 

70 14/10 
MJ 

 570/2, 
670, 
669 

2,42 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

15% 

71 14/11 
MJ 

 571, 
670/1, 
685/2, 
1031 

1,36 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

15% 

72 15/9 
MJ,U 

 685/1 0,20 Użytki rolne. Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 
 

15% 
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73 15/11 
MJ,U 

 685/1 0,60 Użytki rolne. Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

15% 

74 15/12 
MJ,U 

 685/1 1,36 Użytki rolne. Teren zabudowy jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. 

15% 

75 16/3 
U,P 

 632 0,92 Teren usług rzemieślniczych. Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

15% 

76 16/4 
U,P 

 618, 
617 

2,20 Tereny przemysłowo-
składowe. Użytki rolne 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

15% 

77 16/5 
U,P 

633  3,10 Tereny przemysłowo-
składowe. Tereny usług 
rzemieślniczych. 

Teren zabudowy  
usługowo-produkcyjnej. 

15% 

Razem  18,87  

78 2 UT 38, 46/1, 
47/2, 47/3,  

958/1 5,84 Tereny zabudowy 
rekreacyjno- wczasowej. 

Zabudowa rekreacyjno-
wypoczynkowa. 

20% 

79 3 UT  54/1, 
54/2, 

2,55 Tereny zabudowy 
rekreacyjno- wczasowej 

Zabudowa rekreacyjno-
wypoczynkowa. 

20% 

80 10 UT  147 0,58 Teren Centralnego Ośrodka 
Żeglarstwa Morskiego. 

Zabudowa rekreacyjno- 
wypoczynkowa. 

20% 

81 2/1 UT 26/2-15, 
26/18-25, 
26/27-30 

 1,95 Tereny zabudowy 
rekreacyjno- wczasowej. 

Zabudowa rekreacyjno-
wypoczynkowa. 

20% 

82 2/2 UT 26/31  2,55 Tereny zabudowy 
rekreacyjno- wczasowej 

Zabudowa rekreacyjno-
wypoczynkowa. 

20% 

83 4/1 UT 22  3,05 Tereny zabudowy 
rekreacyjno- wczasowej. 
Lasy 

Zabudowa rekreacyjno-
wypoczynkowa. 

20% 

84 5/5 UT 52, 53  1,58 Tereny zabudowy 
rekreacyjno- wczasowej 

Zabudowa rekreacyjno-
wypoczynkowa. 

20% 

85 7/14a U 370 396/5 1,02 Teren Remontowo-
Budowlanej Spółdzielni 
Pracy „Prefabud” w okresie 
kierunkowym do likwidacji z 
przeznaczeniem terenu pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Teren usług ogólnomiejskich. 20% 

86 12/1 MJ 526/2, 526/3, 
527/1, 527/2, 
529/3-6 

526/4, 
527/3,  
528, 
529/2 

2,35 Teren zabudowy 
siedliskowej i ogrodniczej. 
Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

20% 

87 12/2 MJ  526/4,  
527/3,  
528, 
529/2 

1,45 Teren zabudowy 
siedliskowej i ogrodniczej. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

20% 

88 12/3 MJ  514, 
514/2, 
515, 
516/1, 
517/1, 
519, 520, 

2,65 Teren zabudowy 
siedliskowej i ogrodniczej. 
Teren zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze 
zagrodowym. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

20% 

89 15/14 
MJ 

 689 0,86 Użytki rolne. Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

20% 

Razem   26,43  
Ogółem 175,10  
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§ 9 
 

Na obszarze objętym niniejszymi zmianami w planie tracą moc: miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police zatwierdzony Uchwałą Nr III/19/88 
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Policach z dnia 27.10.1988r. (Dz. Urzęd. Woj. 
Szczecińskiego z 1989r. Nr 1, poz. 5) podtrzymany Uchwałą Nr IX/77/90 Rady Gminy i 
Miasta w Policach z dnia 28.12.1990 r. (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1991r. Nr 1, 
poz. 4), zmiany w planie zatwierdzone Uchwałą Nr XXIV/176/92 Rady Gminy i Miasta w 
Policach z dnia 28.02.1992r. (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1992r. Nr 4, poz. 55) 
oraz miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w rejonie ul. Polnej, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVII/318/94 Rady Gminy i 
Miasta w Policach z dnia 11.02.1994r. (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z  1994r. Nr 4, 
poz. 38).  
 
 

§ 10 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 
Przewodnicz ący Rady 

  
Witold Król 

 
 
 
 
 
 
 


