
   

UCHWAŁA Nr XIV/106/03  

Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 28 pa ździernika 2003 roku 

 
 
w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowani a przestrzennego gminy 
Police w obr ębach Zalesie, W ęgornik, Tanowo, Trzeszczyn, Tatynia, Wie ńkowo, 
Drogoradz, Karpin, D ębostrów, w cz ęści dotycz ącej wprowadzenia do planu trasy 
gazoci ągu wysokiego ci śnienia DN 700 i strefy wokół gazoci ągu okre ślającej 
zasady zagospodarowania, tzw. „Gaz”. 
 
Na podstawie art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, 
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, 
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, 
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada 
Miejska w Policach uchwala, co następuje: 
 
 

ROZDZIAŁ I 
Przedmiot i zakres zmian planu 

 
§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/269/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 

marca 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w obrębach Zalesie, Węgornik,  
Tanowo, Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo, Drogoradz, Karpin , Dębostrów, w części 
dotyczącej wprowadzenia do planu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 i strefy 
wokół gazociągu określającej zasady zagospodarowania, tzw. „Gaz” zmienioną 
Uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XLVI/355/02 z dnia 29 stycznia 2002r. oraz Nr 
IX/76/03 z dnia 27 maja 2003r. zmieniającymi uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Police w obrębach Zalesie, Węgornik, Tanowo, Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo, 
Drogoradz, Karpin, Dębostrów, w części dotyczącej wprowadzenia do planu trasy 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 i strefy wokół gazociągu określającej zasady 
zagospodarowania, tzw. „Gaz”, uchwala się zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police przyjętym Uchwałą Nr III/19/88 Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Policach z dnia 27 października 1988 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Police (Dz. 
Urz. Woj. Szczecińskiego z 1989 r. Nr 1, poz.5), podtrzymanym Uchwałą Nr IX/77/90 
Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu 
aktów prawa miejscowego Rady Gminy i Miasta w Policach (Dz. Urz. Woj. 
Szczecińskiego z 1991r. Nr 1, poz. 4), zmienionym Uchwałą Nr XXIV/176/92 Rady 
Gminy i Miasta Police z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie 
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Police (Dz. Urzęd. Woj. 
Szczecińskiego z 1992 r. Nr 4, poz. 55), oraz Uchwałą VII/50/94  Rady Miejskiej w 
Policach z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police oraz uchwalenia miejscowego planu 
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tanowo – gmina 
Police  (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1994 r. Nr 16, poz.166). 
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2. Przedmiotem zmiany w planie jest zmiana funkcji części terenów przeznaczonych 

pod uprawy polowe, łąki, pastwiska, tereny lasów, zabudowy zagrodowej na tereny 
trasy przebiegu gazociągu i strefy wokół gazociągu określającej zasady 
zagospodarowania, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji i 
funkcji towarzyszących oraz uszczegółowienie ustaleń dla istniejącej funkcji zabudowy 
mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i produkcyjnej. 
 

3. Zmiany w planie obejmują tereny o łącznej powierzchni 2628,71 ha w obrębach 
Zalesie, Węgornik, Tanowo, Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo, Drogoradz, Karpin i 
Dębostrów, w granicach określonych na załącznikach graficznych nr 1-19 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. 1.Zmiany w planie określone są przez: 

1) ustalenie warunków i zasad regulacji zagospodarowania przestrzennego oraz 
kształtowania ładu przestrzennego całego obszaru objętego zmianami planu 
przedstawione w formie ustaleń ogólnych zawartych w §6 niniejszej uchwały, 

2) ustalenia przeznaczenia terenu, warunki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów elementarnych, wyodrębnionych 
liniami rozgraniczającymi, przedstawione w formie ustaleń szczegółowych zawartych 
w §7-25 niniejszej uchwały, 

3) rysunki zmian w planie, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, wykonane na 
mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:5000 (załączniki numer 1-12 i 19) 
oraz w skali 1:1000 (załączniki numer 13-18). 

 
2. Ustalenia zmian w planie oraz rysunki stanowią integralną całość w zakresie 

regulowanym niniejszą uchwałą.  
 
 

§ 3. Na obszarze zmian w planie ustala się: 
1) przeznaczenie terenów, 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu lub o innych zasadach 

zagospodarowania, 
3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego i określenie warunków ich realizacji, 
4) tereny lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia, zasady ich zagospodarowania i 

warunki realizacji inwestycji, 
5) lokalne warunki i zasady kształtowania kompozycji i form zabudowy, 
6) warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, 
7) zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, 
8) warunki i zasady kształtowania układu komunikacyjnego, 
9) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, 

10) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz uŜytkowania terenu. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
Ustalenia zasad konstrukcji zmian w planie 

  
§ 4. 1. Teren objęty zmianami podzielony został na rejony planistyczne, których 

granice wyznaczają granice map geodezyjnych określonych literami lub liczbami; 
stanowią one załączniki do uchwały, ponumerowane od nr 1 do nr 19: 
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a) załącznik nr 1 w skali 1:5000, mapa określona literą D – część obrębu geodezyjnego 
Zalesie o powierzchni 278,12 ha; połoŜonego w północno-zachodniej części gminy, 
na północ od Dobieszczyna, przy granicy państwa, przewaga funkcji leśnej, 

b) załącznik nr 2 w skali 1:5000, mapa określona literą E – część obrębu geodezyjnego 
Zalesie o powierzchni 427,33 ha; połoŜonego w północno- zachodniej części gminy, 
w rejonie jeziora Karpino, przewaga funkcji leśnej,  

c) załącznik nr 3 w skali 1:5000, mapa określona literą T – części obrębów 
geodezyjnych Karpin i Drogoradz o powierzchni 177,45 ha; połoŜonych w północnej 
części gminy w rejonie jeziora Karpino, przewaga funkcji leśnej, 

d) załącznik nr 4 w skali 1:5000, mapa określona literą U – część obrębu geodezyjnego 
Drogoradz o powierzchni 215,41 ha; połoŜonego w północnej części gminy w rejonie 
Nowej Jasienicy, przewaga funkcji leśnej, 

e) załącznik nr 5 w skali 1:1000, mapa określona liczbą 27 – część obrębu 
geodezyjnego Drogoradz, osada leśna Nowa Jasienica o powierzchni 10,73 ha; 
połoŜona u zbiegu dróg na Drogoradz i Karpino, funkcja mieszkaniowa – osada 
leśna, 

f) załącznik nr 6 w skali 1:5000, mapa określona literą W – części obrębów 
geodezyjnych Dębostrów, Wieńkowo i Tatynia o powierzchni 267,93 ha; połoŜonych 
we wschodniej części gminy w kierunku Polic - Jasienicy, przewaga funkcji leśnej, 

g) załącznik nr 7 w skali 1:5000, mapa określona literą S – części obrębów 
geodezyjnych Zalesie, Drogoradz i Karpin o powierzchni 245,86 ha; połoŜonych w 
północnej części gminy na północny wschód od Podbrzezia, przewaga funkcji leśnej, 

h) załącznik nr 8 w skali 1:5000, mapa określona literą R – części obrębów 
geodezyjnych Tatynia, Zalesie, Drogoradz i Węgornik o powierzchni 231,15 ha; 
połoŜonych w centralnej części gminy w rejonie drogi wojewódzkiej nr 115, przewaga 
funkcji leśnej, 

i)  załącznik nr 9 w skali 1:5000, mapa określona literą P – część obrębu geodezyjnego 
Tatynia o powierzchni 279,38 ha; połoŜonego na północ od Tanowa, wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej nr 115, przewaga funkcji leśnej, 

j)  załącznik nr 10 w skali 1:5000, mapa określona literą N - część obrębu geodezyjnego 
Tanowo o powierzchni 265,74 ha; połoŜonego na zachód od Tanowa przy granicy z 
gminą Dobra, przewaga funkcji leśnej,  

k) załącznik nr 11 w skali 1:5000, część mapy określonej literą O – część obrębu 
geodezyjnego Tanowo o powierzchni 2,49 ha; połoŜonego nad rzeką Gunicą, 
przewaga funkcji leśnej, 

l) załącznik nr 12 w skali 1:5000, część mapy określonej literą O – część obrębu 
geodezyjnego Tanowo o powierzchni 11,15 ha; połoŜonego w zachodniej części 
miejscowości, przewaga funkcji leśnej,  

ł) załącznik nr 13 w skali 1:1000, mapa określona liczbą 22 – część obrębu 
geodezyjnego Tanowo o powierzchni 16,09 ha; połoŜonego w zachodniej części 
miejscowości, przewaga funkcji leśnej,  

m) załącznik nr 14 w skali 1:1000, mapa określona liczbą 23 – część obrębu 
geodezyjnego Tanowo  o powierzchni 25,48 ha; połoŜonego u zbiegu ulicy Gunickiej 
i Szczecińskiej, przewaga funkcji rolniczej i mieszkaniowej, 

n) załącznik nr 15 w skali 1:1000, mapa określona liczbą 20 – część obrębu 
geodezyjnego Tanowo o powierzchni 20,37 ha; połoŜonego w północnej części 
miejscowości na północny wschód od ulicy Szczecińskiej, funkcje podstawowe 
stanowi strefa usług i drobnej wytwórczości, rolnictwo i komunikacja (obwodnica 
drogowa), 

o) załącznik nr 16 w skali 1:1000, mapa określona liczbą 17 – część obrębu 
geodezyjnego Tanowo o powierzchni 25,84 ha; połoŜonego w północnej części 
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miejscowości, na południe od rzeki Gunicy i ulicy Szczecińskiej, funkcje podstawowe 
stanowi  rolnictwo,  

p) załącznik nr 17 w skali 1:1000, mapa określona liczbą 18 - część obrębu 
geodezyjnego Tanowo o powierzchni 24,13 ha; połoŜonego w północno wschodniej 
części miejscowości w rejonie ulicy Wiatracznej, funkcje podstawowe stanowi 
rolnictwo i leśnictwo,  

r) załącznik nr 18 w skali 1:1000, mapa określona liczbą 19 – część obrębu 
geodezyjnego Tanowo o powierzchni 14,29 ha; połoŜonego w północno wschodniej 
części miejscowości na południe od istniejących terenów kolejowych, funkcje 
podstawowe stanowi rolnictwo i komunikacja kolejowa 

s) załącznik nr 19 w skali 1:5000, mapa określona literą Z – część obrębu geodezyjnego 
Trzeszczyn o powierzchni 89,77 ha; połoŜonego między Tanowem a Policami, 
funkcje podstawowe stanowi rolnictwo oraz komunikacja drogowa i kolejowa. 

 
2. Ustala się następujący układ formalny ustaleń szczegółowych dla terenów 

elementarnych w zakresie tekstu i rysunku zmian w planie: 
1) W obrębie poszczególnych załączników graficznych wydzielono liniami 

rozgraniczenia tereny elementarne, które oznaczono identyfikatorem literowym lub, 
w wypadku występowania na danym załączniku większej ilości terenów 
elementarnych o tej samej funkcji podstawowej, identyfikatorem cyfrowo – literowym 
(symbol terenu), gdzie cyfra jest numerem porządkowym, a litera bądź litery 
oznaczają podstawową funkcję terenu. 

2) Symbol terenu na załączniku graficznym do uchwały odpowiada symbolowi w tytule 
karty terenu. 

3) KaŜdy wydzielony teren posiada kartę terenu. 
4) Nie kaŜde ustalenie tekstowe zawarte w karcie terenu ma swoje odniesienie na 

załączniku graficznym. 
5) Karta terenu obejmuje: 
a) symbol terenu, 
b) powierzchnia terenu w hektarach, 
c) numer załącznika graficznego 
d) treść ustaleń w formie tabelarycznej 

6)  Ustalenia zawarto w ośmiu grupach i oznaczono numerami od 1 do 8: 
a) nr 1 – ustalenia funkcjonalne 
b) nr 2 – ustalenia kompozycji i form zabudowy 
c) nr 3 – ustalenia zasad parcelacji 
d) nr 4 – ustalenia ekologiczne 
e) nr 5 – ustalenia dotyczące dóbr kultury 
 f) nr 6 – ustalenia komunikacyjne 
g) nr 7 – ustalenia inŜynieryjne 
h) nr 8 – ustalenia inne 

 
§ 5. 1. Obowiązującymi ustaleniami na załącznikach graficznych zmian planu są: 

1) linie rozgraniczenia terenów elementarnych o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych 
zasadach zagospodarowania, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

2. Linie podziału wewnętrznego są to linie wydzielające z terenu elementarnego 
fragmenty terenu, dla których sformułowano dodatkowe ustalenia szczegółowe. 
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3. Zagospodarowanie wewnętrzne terenów elementarnych oznaczone linią 
przerywaną na załącznikach graficznych uchwały jest orientacyjne. 
 

4. Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej wyznaczone na 
załącznikach do uchwały są orientacyjne. 
 

5. Ilość kondygnacji „2 z wysokimi dachami”, oznacza, Ŝe druga moŜe być 
usytuowana wyłącznie w poddaszu.  
 

6) Wysokość zabudowy jest mierzona od poziomu terenu przy najniŜej połoŜonym 
wejściu do budynku do najwyŜszej kalenicy. 

 
7) Teren lokalizacji gazociągu obejmuje obszar o szerokości 26 m na terenach 

rolnych, 18 m na terenach leśnych; w granicach terenu lokalizacji zawiera się w całości 
gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną. 

 
8) Drogi lub ulice oznaczono według klas funkcjonalnych następująco: KD – droga 

dojazdowa; KL – droga lokalna; KZ – droga zbiorcza; KG – droga główna, KR – ścieŜka 
rowerowa oraz opisano w tekście według kategorii: droga gminna, powiatowa, 
wojewódzka. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
Ustalenia ogólne  

 
§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne 

1) Wyznacza się liniami rozgraniczającymi tereny o róŜnych funkcjach lub o róŜnych 
zasadach zagospodarowania. 

2) Wyznacza się tereny lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN700mm MOP 
8,4 MPa, o szerokości 18 m na uŜytkach leśnych i 26 m na uŜytkach rolnych. 

3) Strefa kontrolowana gazociągu o szerokości określonej na 12 m, po 6 m na stronę 
od osi rurociągu, w całości zawiera się w terenie lokalizacji gazociągu. 

4) W strefie kontrolowanej gazociągu ustala się zakazy:  
a) sytuowania budynków, 
b) urządzania składów i magazynów, 
c) sadzenia drzew, 
d) innych działań mogących zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 

5) Za zgodą operatora w strefie kontrolowanej gazociągu dopuszcza się: 
a) prowadzenie upraw rolnych, 
b) prowadzenie ścieŜek rowerowych i szlaków pieszych, 
c) urządzanie parkingów. 

6) Właściciele lub zarządcy terenów połoŜonych na trasie gazociągu zobowiązani są 
do okresowego udostępniania terenów w strefie kontrolowanej podczas jego 
eksploatacji. 

7) Wyznacza się tereny urządzeń gazownictwa: 
a) węzeł pomiarowo-rozliczeniowy w rejonie Zalesia wraz z 30 m strefą zagroŜenia 

wybuchem, trwale wylesioną,  
b) węzeł przyłączeniowy w Trzeszczynie wraz z układem przyłączeniowym. 

8) Na terenach urządzeń gazownictwa dopuszcza się obsługę komunikacyjną 
kształtowaną według potrzeb. 
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9) Podtrzymuje się w niezmienionych granicach istniejącą funkcję terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów usług i drobnej wytwórczości. 

 
2. Ustalenia kompozycji i form zabudowy 

1) Zakaz układania rurociągów ponad powierzchnią ziemi. 
2) Wyznacza się nieprzekraczalnymi liniami zabudowy maksymalny zasięg zabudowy 

działki. 
 

3. Ustalenia zasad parcelacji 
1) Ograniczenia wielkości wydzielanych działek nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 

infrastruktury technicznej. 
2) Oznaczone na rysunkach linią przerywaną projektowane granice działek ilustrują 

zasady parcelacji – są granicami proponowanymi. 
 

4. Ustalenia ekologiczne 
1) W strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej w Tanowie obowiązują ustalenia, 

zasady zagospodarowania i zakazy zawarte w Rozporządzeniu Nr 3/2003 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14.04.2003 r. 

2) Ochrona torfowisk, zakaz eksploatacji torfów na cele gospodarcze. 
3) Ochrona uŜytków naturogenicznych: śródleśnych i śródpolnych podmokłych 

obniŜeń, mszarów, trzęsawisk, oczek wodnych, jako terenów występowania cennych 
gatunków roślin i zwierząt oraz retencjonowania wód. Obowiązuje zakaz zalesiania, 
zabudowy i osuszania. 

4) Ochrona terenów zgłoszonych do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, w 
celu zachowania miejsc występowania zagroŜonych gatunków roślin i zwierząt oraz 
odbudowy populacji do poziomu gwarantującego ich trwałość. Działania ochronne, 
kontrolne i monitoringowe powinny w szczególności uwzględniać obowiązki 
wypływające z Dyrektyw Rady Europy: Dyrektywy o ochronie dziko Ŝyjących ptaków 
oraz  Dyrektywy o ochronie naturalnych siedlisk fauny i flory. 

5) W północnej części obszaru opracowania, na terenie strefy chronionego krajobrazu 
„Puszcza Wkrzańska i Zalew Szczeciński” obowiązuje: 

a) utrzymanie harmonijnych elementów krajobrazu, 
b) podporządkowanie celom ochronnym zagospodarowania przestrzeni (zachowanie 

struktury krajobrazu). 
6) W pasie korytarza ekologicznego rzeki Gunicy obowiązuje: 

a) ochrona przed zainwestowaniem kubaturowym, 
b) zapewnienie dostępu do brzegów i wzdłuŜ brzegów w pasie o szerokości 5 m, 
c) budowa przepustów, 
d) podjęcie działań sprzyjających podniesieniu czystości wód powierzchniowych do I 

klasy czystości, w szczególności poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej i skanalizowanie terenów zurbanizowanych, 

e) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i 
gruntu, 

f) ograniczenie funkcji rolnej i racjonalne nawoŜenie. 
7) W strefie wysoko zasobowego czwartorzędowego poziomu uŜytkowego wód 

podziemnych obowiązuje: 
a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i 

gruntu, 
b) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez skanalizowanie terenów 

zurbanizowanych, 
c) zabezpieczenie podłoŜa terenów produkcyjnych, składowych itp. 
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d) stosowanie szczególnych reŜimów podczas realizacji inwestycji w celu 
przeciwdziałania moŜliwościom zanieczyszczenia wód, 

e) przed wprowadzeniem zmian mogących zanieczyścić wody podziemne wykonanie 
dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne, 

f) przed rozpoczęciem inwestycji ustalenie i zatwierdzenie stref ochronnych 
istniejących i realizowanych ujęć wód, na które te inwestycje mogą mieć 
negatywny wpływ . 

8) Ochrona terenu projektowanego pod powiększenie rezerwatu „Świdwie” do drogi 
Dobieszczyn-Tanowo. Działania powinny uwzględniać ochronę przed istniejącymi 
zagroŜeniami rezerwatu, jak zagroŜenie poŜarowe terenów leśnych, moŜliwość 
przedostania się substancji chemicznych do wód podziemnych w wyniku katastrofy 
drogowej, nadmierny i niekontrolowany rozwój turystyki. 

9) Ochrona naturalnego ukształtowania terenu – zmiana dopuszczalna jedynie w 
zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego 
zagospodarowania. 

10) Przy kaŜdej realizowanej inwestycji miejsc cennych przyrodniczo, istniejących i 
projektowanych obszarów ochrony przyrody, a takŜe szlaków migracji zwierząt 
obowiązuje: 

a) uzyskanie stosownych uzgodnień z organem ochrony przyrody odnośnie projektu 
działań ochronnych określających sposób zabezpieczenia przed dewastacją i 
przekształceniem, 

b) przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora w przypadku podjęcia 
decyzji o realizacji inwestycji, 

c) uzaleŜnienie rozpoczęcia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji od 
uzyskania opinii organu ochrony przyrody. 

11) Na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania obowiązek określenia 
warunków zmniejszających uciąŜliwość inwestycji dla środowiska przyrodniczego tj. 
przepusty ułatwiające migrację małych zwierząt oraz ich wydostawanie się w razie 
wpadnięcia do wykopu. 

12) Obowiązek wykonania raportu oddziaływania na środowisko dotyczący 
następujących inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska: 

a) gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi, węzłem 
pomiarowo-rozliczeniowym w rejonie Zalesia, węzłem przyłączeniowym w 
Trzeszczynie, 

b) obwodnicy drogowej Tanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115, 
c) zakładów usługowo-produkcyjnych, głównie w zakresie ich wpływu na jakość wód 

podziemnych, emitowania zanieczyszczeń i powodowania hałasu, 
d) innych, dla których konieczność wykonania raportu wyłoni się w trakcie realizacji 

projektowanych zmian w planie. 
13) Prowadzenie gospodarki leśnej zgodne z planem urządzenia lasów Nadleśnictwa 

TrzebieŜ. 
14) Na uŜytkach leśnych po zakończeniu robót związanych z inwestycją GAZ 

rekultywacja terenu w kierunku leśnym, poza 12-metrowym pasem trwałego 
wylesienia (strefa kontrolowana gazociągu).  

15) Prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej z uwzględnieniem ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

16) Na uŜytkach rolnych przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z 
inwestycją GAZ zdjęcie i zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby, a po ich 
zakończeniu rekultywacja terenu w kierunku rolniczym w sposób umoŜliwiający jego 
rolnicze uŜytkowanie. 
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17) Obowiązek wprowadzenia i utrzymania zieleni przez uŜytkowników działek 
budowlanych. 

 
5. Ustalenia dotyczące dóbr kultury 

1) Strefa WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 
polegająca na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku 
podejmowania prac ziemnych, obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji słuŜby 
konserwatorskiej, które zaznaczono na załącznikach graficznych do uchwały. 

2) W strefie ochrony konserwatorskiej WIII obowiązuje: 
a) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inŜynierskich, budowlanych i innych 

przez słuŜbę ochrony zabytków; 
b) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji przeprowadzenie badań 

ratunkowych na koszt inwestora; właściciele, uŜytkownicy i inwestorzy 
zobowiązani są do zawiadomienia słuŜby ochrony zabytków o podjęciu działań 
inwestycyjnych lub remontowych i innych związanych z pracami ziemnymi z 
wyprzedzeniem minimum 2- tygodniowym; 

c) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzaleŜnione od 
uzyskania stosownego zezwolenia od słuŜby ochrony zabytków. 

 
6. Ustalenia komunikacyjne 

1) Utrzymuje się istniejący układ komunikacyjny ze zmianą szerokości w liniach 
rozgraniczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a) droga wojewódzka nr 115, klasy głównej, relacji Szczecin – Dobieszczyn (granica 
państwa), szerokość 28 m ; na terenie Tanowa przyjmuje nazwę ulicy 
Szczecińskiej o szerokości w liniach rozgraniczenia 20 m, 

b) droga powiatowa  nr 41- 402, klasy zbiorczej, szerokość 23 m, 
c) droga powiatowa nr 41 – 405, klasy lokalnej, szerokość 15 m, 
d) droga powiatowa nr 41 – 406, klasy zbiorczej, szerokość 23 m, na odcinku bez 

ścieŜki rowerowej szerokość 20 m, 
e) droga powiatowa nr 41 – 408, klasy zbiorczej, szerokość 20 m, 
f) droga w Trzeszczynie do Zakładów Chemicznych „Police” SA, klasy zbiorczej, 

szerokość min 20 m, 
g) droga gminna nr 4114001, klasy lokalnej, relacji Tanowo – Węgornik, na terenie 

Tanowa przyjmuje nazwę ulicy Gunickiej, szerokość 15 m, 
h) ulica Wiatraczna, klasy lokalnej, szerokość 12 m 
i) pozostałe drogi gminne bez zmian. 

2) Wyznacza się przebieg i szerokości w liniach rozgraniczenia projektowanego układu 
komunikacyjnego: 

a) obwodnica drogowa Tanowa w ciągu drogi krajowej nr 115, klasy głównej, 
szerokość 30m 

b) obwodnica drogowa w rejonie Trzeszczyna, klasy głównej, relacji Przęsocin –
TrzebieŜ, szerokość 30 m, 

c) drogi wewnętrzne dojazdowe wewnątrz terenów funkcjonalnych, szerokość 10 – 
12 m, 

3) Wyznacza się przebieg ścieŜek rowerowych: 
a) w liniach rozgraniczenia drogi nr 115 na odcinku Dobieszczyn – granica państwa, 

realizacja uwarunkowana utworzeniem przejścia granicznego 
b) w liniach rozgraniczenia drogi powiatowej nr 41-402 Karszno –Dobieszczyn 
c) w liniach rozgraniczenia drogi nr 41-408 Tanowo – Police, ulica Szczecińska na 

terenie Tanowa 
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d) w liniach rozgraniczenia drogi gminnej Tanowo – Węgornik, ulica Gunicka na 
terenie Tanowa 

e) po drodze leśnej w obrębie Tanowo, relacji Węgornik - Bartoszewo  
f) od drogi nr41-402, odcinek po terenach leśnych 
g) po trasie strefy kontrolowanej projektowanego gazociągu do drogi nr 41 – 406, z 

odgałęzieniem w kierunku jeziora Piaski 
h) w liniach rozgraniczenia drogi nr 41-406, do Nowej Jasienicy 

4) Wyznacza się szlak pieszy turystyczny: 
a) odcinek wzdłuŜ ulicy Szczecińskiej 
b) rozwidlony odcinek w kierunku jeziora Piaski i jeziora Karpino 

5) Utrzymuje się istniejący układ kolejowy w obrębie Trzeszczyn. 
6) W liniach rozgraniczenia dróg i ulic dopuszcza się prowadzenie infrastruktury 

technicznej. 
7) Obowiązuje zapewnienie miejsc garaŜowania i parkowania w obrębie:  

a) zabudowy mieszkaniowej - minimum 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, 
b) terenów usługowych - minimum 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni 

uŜytkowej lub na 3 osoby zatrudnione. 
8) W okresie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia, obsługa komunikacyjna 

inwestycji GAZ po pasie montaŜowym oraz po istniejącej sieci dróg. 
 

7. Ustalenia inŜynieryjne 
1) Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 

a) konstrukcja gazociągu, technologia wykonawstwa, eksploatacja urządzeń 
gazownictwa i gazociągu musi być dostosowana do szerokości strefy 
kontrolowanej, 

b) w strefie kontrolowanej gazociągu dopuszcza się prowadzenie infrastruktury 
technicznej związanej z funkcją terenu (sieć elektroenergetyczna, światłowodowa), 

c) na terenach urządzeń gazownictwa dopuszcza się realizację infrastruktury 
technicznej związanej z funkcją terenu, 

d) ze względu na występowanie istniejących i projektowanych na trasie przebiegu 
gazociągu linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz innego 
uzbrojenia  podziemnego i naziemnego, na etapie projektu budowlanego, ustala 
się konieczność uzyskania stosownych uzgodnień oraz warunków usunięcia 
ewentualnych kolizji, 

e) urządzenia drenarskie i melioracyjne, uszkodzone bądź przerwane w czasie 
budowy gazociągu naleŜy odbudować, 

f) warunki przekroczenia istniejącej i projektowanej komunikacji drogowej naleŜy 
uzgodnić z zarządzającymi drogami na etapie projektu budowlanego. 

2) Zaopatrzenie w wodę:  
a) istniejąca sieć wodociągu grupowego Tanowo – Pilchowo –Sierakowo – Leśno 

Górne z ujęciem w Tanowie do dalszego uŜytkowania, 
b) istniejący wodociąg zagrodowy w Nowej Jasienicy do dalszego uŜytkowania, 
c) prowadzenie rurociągów w liniach rozgraniczenia dróg z moŜliwością zapewnienia 

zasilania wodociągowego kaŜdej działki, 
d) niezaleŜnie od zaopatrzenia w wodę z sieci naleŜy przewidzieć zaopatrzenie w 

wodę z awaryjnych studni publicznych, 
e) uzbrojenie sieci wodociągowej w hydranty p.poŜarowe podziemne, nie rzadziej niŜ 

co 100 m, 
f) istniejąca magistrala wodociągowa w obrębie Tanowo do dalszego uŜytkowania. 

3) Odprowadzenie ścieków: 
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a) budowa  grupowego systemu kanalizacji, opartego na oczyszczalni ścieków 
Zakładów Chemicznych „Police”, 

b) prowadzenie rurociągów w liniach rozgraniczenia dróg z moŜliwością podłączenia 
poszczególnych działek do kanalizacji sanitarnej, 

c) ze względu na ukształtowanie terenu przewiduje się budowę przepompowni 
ścieków oraz rurociągów tłocznych, 

d) dopuszcza się na okres przejściowy odprowadzenie ścieków do indywidualnych 
szczelnych zbiorników bezodpływowych; po podłączeniu się do kanalizacji gminnej 
obowiązuje ich likwidacja, 

e) dopuszcza się instalowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków pod warunkiem 
uzyskania stosownego pozwolenia wodno-prawnego 

4) Zaopatrzenie w gaz: 
a) istniejąca i projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia – zaopatrzenie w gaz 

dla celów bytowych i grzewczych, 
b) układanie gazociągów średniego ciśnienia w poboczach dróg, w sposób 

umoŜliwiający podłączenie poszczególnych działek według potrzeb. 
5) Zaopatrzenie w energię cieplną  

Ustala się wykorzystanie indywidualnych źródeł ciepła na bazie paliw gazowych, 
płynnych, energii elektrycznej i energii słonecznej. 

6) Zaopatrzenie w energię elektryczną: 
a) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne wraz ze strefami trwałych 

wylesień pod ich przebiegiem, do dalszego uŜytkowania, 
b) zasilanie obszaru opracowania z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4kV 

w Tanowie i Nowej Jasienicy, 
c) na całym obszarze opracowania utrzymuje się dotychczasowy sposób 

zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów istniejących oraz realizację stacji 
transformatorowych 15/0,4kV stosownie do potrzeb. 

7) Istniejące linie napowietrzne, kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu, do przebudowy; zaleca się ich stopniową likwidację i zastępowanie sieciami 
kablowymi, prowadzonymi w liniach rozgraniczenia istniejących i projektowanych 
dróg. 

8) Telekomunikacja 
a) obsługa telekomunikacyjna przez centralę telefoniczną w Tanowie, 
b) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznych z 

preferencją dla linii i przyłączy kablowych, 
c) istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej w Nowej Jasienicy do dalszego 

uŜytkowania. 
9) Obowiązuje selektywny sposób gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 

wywóz. Odpady nie nadające się do wykorzystania jako surowce wtórne, wywoŜone 
będą do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. 

10)  Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej poza inwestycją GAZ, 
stanowią ilustrację zasad przebiegu. 

11)  Dopuszcza się prowadzenie sieci nie wymienionych w ustaleniach dla jednostek 
elementarnych w liniach rozgraniczenia dróg w powiązaniu z projektowanym i 
istniejącym zainwestowaniem 

 
8. Ustalenia inne 

1) Na terenie zmiany planu występują średniokorzystne i niekorzystne warunki 
geologiczno-inŜynierskie. Realizację obiektów budowlanych powinny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego.  
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2) Na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na których występują grunty 
pochodzenia organicznego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów 
niepodpiwniczonych. 

 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 7. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 1: 
1. Teren o symbolu Gw/UI , o powierzchni 0,06 ha  (załącznik nr 1) 

1) Ustalenia funkcjonalne Teren lokalizacji gazoci ągu wysokieg o ci śnienia w pasie granicznym  trwale 
wylesionym. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szer. 18 m.. 
8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
 

2. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 4,73 ha  (załącznik nr 1) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  

b) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren lokalizacji gazociągu z 
dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych i prowadzenia ścieŜki rowerowej. 

c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt 3,4,6. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
b) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 11,12,14. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne W strefie lokalizacji gazociągu przebieg ścieŜki rowerowej, o szerokości 3 m, 
dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (wg rys. planu). 

7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 
bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 

b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 
terenu lokalizacji o szer. 18 m. 

c) SkrzyŜowanie gazociągu z drogą 02KZ. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, 
ust. 7, pkt 1, lit. f. 

8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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3. Teren o symbolu IG , o powierzchni 0,37 ha  (załącznik nr 1) 
1) 
 

Ustalenia funkcjonalne a) Teren urz ądzeń gazownictwa, węzeł pomiarowo – rozliczeniowy. 
b) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren urządzeń gazownictwa trwale 

wylesiony.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji W granicach terenu elementarnego wydziela się dwie działki: działka o wymiarach 
80 x 45 m oraz działka o szerokości 10 m i dł. min 10 m jako dojazd od drogi 
publicznej. 

4) Ustalenia ekologiczne a) Wyznacza się trwale wylesioną strefę zagroŜenia wybuchem o szerokości 30m 
od granic terenu. 

b) Granica działki węzła pomiarowo-rozliczeniowego w odległości nie mniejszej 
niŜ 10m od linii rozgraniczenia drogi powiatowej (symbol w planie 02KZ). 

c) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna projektowaną drogą dojazdową wewnętrzną z 
kierunku drogi 02KZ. 

b) Na terenie węzła obsługa komunikacyjna kształtowana odpowiednio do 
potrzeb. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej związanej z bezpośrednią 
obsługą funkcji podstawowej. 

8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
4. Teren o symbolu KR , o powierzchni 0,14 ha  (załącznik nr 1) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) ŚcieŜka rowerowa . 
b) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren ścieŜki rowerowej z 

dopuszczeniem ruchu pieszego. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Fragment terenu połoŜony w strefie zagroŜenia wybuchem. 

b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 3 m. 
b) ŚcieŜka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszego. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

5. Teren o symbolu UI , o powierzchni 4,16 ha  (załącznik nr 1) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren pasa granicznego, trwale wylesionego – do zachowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu pasa granicznego o szerokości 
30 m.  

4) Ustalenia ekologiczne a) Fragment terenu połoŜony w strefie występowania gatunków prawnie 
chronionych. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 4. 

b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
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6. Teren o symbolu RL , o powierzchni 263,20 ha  (załącznik nr 1) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Fragment terenu połoŜony w strefie występowania gatunków prawnie 
chronionych. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 4. 

c) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

d) Fragment terenu w 30-metrowym pasie wokół terenu urządzeń gazownictwa 
IG w strefie zagroŜenia wybuchem. Obowiązuje trwałe wylesienie na 
powierzchni 0,64 ha. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej NN. 

b) Przebieg istniejącej radiolinii. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

7. Teren o symbolu 01KG , o powierzchni 1,56 ha  (załącznik nr 1) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga wojewódzka nr115 – klasy głównej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Fragment terenu połoŜony w strefie występowania gatunków prawnie 

chronionych. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 4. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 28 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu i ścieŜka 

rowerowa, o szerokości 3 m, dwukierunkowa, z dopuszczeniem ruchu 
pieszego. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia 
drogi. 

8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
8. Teren o symbolu 02KZ , o powierzchni 3,90 ha  (załącznik nr 1) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga powiatowa nr41 -402, klasy zbiorczej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Fragment terenu połoŜony w strefie występowania gatunków prawnie 

chronionych. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 4. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 23 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu i ścieŜka 

rowerowa, o szerokości 3 m, dwukierunkowa, z dopuszczeniem ruchu 
pieszego. 

7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia 
drogi. 

b) SkrzyŜowanie z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 

8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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§ 8. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 2: 
1. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 5,22 ha  (załącznik nr 2) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  
b) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren lokalizacji gazociągu z 

dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych, prowadzenia ścieŜki rowerowej i 
szlaku pieszego. 

c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt. 3,4,6. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Fragment terenu połoŜony w zasięgu obszaru cennego przyrodniczo „OC-3”. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt. 4,10. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt. 11,12,14. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne W strefie lokalizacji gazociągu przebieg ścieŜki rowerowej, o szerokości 3 m 
dwukierunkowej, z dopuszczeniem ruchu pieszego (wg rys. planu). 

7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód) związanej z 
bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 

b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 
terenu lokalizacji o szer. 18 m. 

8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
2. Teren o symbolu KR , o powierzchni 0,77 ha  (załącznik nr 2) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) ŚcieŜka rowerowa . 
b) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego (drogi leśnej) na teren ścieŜki 

rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Fragment terenu połoŜony w zasięgu obszaru cennego przyrodniczo „OC-3”. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 4,10. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 3 m. 
b) ŚcieŜka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszego. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 

 
3. Teren o symbolu RL , o powierzchni 421,34 ha  (załącznik nr 2) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
b) Dopuszcza się przebieg szlaku pieszego po dukcie leśnym przebiegającym 

przez oddziały leśne nr 372 i 355  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Fragment terenu połoŜony w zasięgu obszaru cennego przyrodniczo „OC-3”. 
Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt. 4 i 10. 

c) Fragment terenu połoŜony w zasięgu uŜytku naturogenicznego „UE-2” w 
rejonie jeziora Piaszynko. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 3,10. 

d) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 

e) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Średniokorzystne z ograniczeniami warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację. 

winny poprzedzić szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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§ 9. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 3: 
1. Teren o symbolu KR , o powierzchni 0,13 ha  (załącznik nr 3) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) ŚcieŜka rowerowa . 
b) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego (drogi leśnej) na teren ścieŜki 

rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Fragment terenu połoŜony w zasięgu obszaru cennego przyrodniczo „OC-3”. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt. 4,10. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 3 m. 
b) ŚcieŜka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszego. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
  

2. Teren o symbolu RL , o powierzchni 172,60 ha  (załącznik nr 3) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Fragment terenu połoŜony w zasięgu obszarów cennych przyrodniczo „OC-4”, 
„OC-6”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt. 4,10. 

c) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

d) Teren połoŜony w zasięgu strefy wysoko zasobowego czwartorzędowego 
poziomu uŜytkowego wód. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 7. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

3. Teren o symbolu 03KZ , o powierzchni 4,72 ha  (załącznik nr 3) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga powiatowa nr41 -406, klasy zbiorczej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 23 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu i ścieŜka 

rowerowa, o szerokości 3 m, dwukierunkowa, z dopuszczeniem ruchu 
pieszego, (od skrzyŜowania z wydzieloną ścieŜką rowerową w kierunku 
Jasienicy) 

7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia 
drogi. 

8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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§ 10. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 4: 
1. Teren o symbolu RL , o powierzchni 211,68 ha  (załącznik nr 4) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
b) Przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej NN. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

2. Teren o symbolu 03KZ , o powierzchni 3,13 ha  (załącznik nr 4) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga powiatowa nr41 -406, klasy zb iorczej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 23m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu i ścieŜka 

rowerowa o szerokości 3 m, o charakterze lokalnym, dwukierunkowa, z 
dopuszczeniem ruchu pieszego. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia 
drogi. 

8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
3. Teren o symbolu 04KL , o powierzchni 0,60 ha  (załącznik nr 4) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga powiatowa nr41 -405, klasy lokalnej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 15 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia i dwa pasy ruchu.  

7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia 
drogi. 

8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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§ 11. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 5: 
1. Teren o symbolu MR , o powierzchni 1,23 ha  (załącznik nr 5) 

1) Ustalenia funkcjonalne Teren zabudowy zagrodowej , osada leśna – istniejąca zabudowa do dalszego 
uŜytkowania. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi dojazdowej wewnętrznymi drogami 
polnymi. 

7) Ustalenia inŜynieryjne a) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu zagrodowego (studnie na 
poszczególnych działkach). 

b) Odprowadzenie ścieków do istniejących zbiorników bezodpływowych. 
c) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej. 

8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

2. Teren o symbolu Ee , o powierzchni 0,01 ha  (załącznik nr 5) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren urz ądzeń elektroenergetycznych – istniejąca stacja transformatorowa 

15/0,4kV – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Istniejące wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi dojazdowej. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

3. Teren o symbolu Te , o powierzchni 0,03 ha  (załącznik nr 5) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren urz ądzeń teletechnicznych – istniejąca stacja bazowa telefonii 

komórkowej – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Eksploatacja zgodnie z oceną wpływu inwestycji na środowisko. 

b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi dojazdowej. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

4. Teren o symbolu RL , o powierzchni 0,40 ha  (załącznik nr 5) 
1) Ustalenia funkcjonalne Tereny lasów – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
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5. Teren o symbolu RP , o powierzchni 8,82 ha  (załącznik nr 5) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren rolny, istniejąca osada leśna – do dalszego uŜytkowania. 

b) Dopuszcza się dolesienia na gruntach nieprzydatnych rolniczo.   
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi wewnętrznymi drogami polnymi i drogą 
publiczną 05KD. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Istniejąca infrastruktura do dalszego uŜytkowania.   
8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
6. Teren o symbolu 05KD , o powierzchni 0,24 ha  (załącznik nr 5) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy dojazdowej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Szerokość w liniach rozgraniczenia 10 m. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia 

drogi. 
8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
 

§ 12. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 6: 
1. Teren o symbolu RL , o powierzchni 259,17 ha  (załącznik nr 6) 

1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Fragment terenu połoŜony w zasięgu strefy występowania gatunków prawnie 
chronionych. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 4. 

c) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 

d) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
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2. Teren o symbolu RP , o powierzchni 8,76 ha  (załącznik nr 6) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren rolny – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna drogami polnymi i publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Istniejący gazociąg Ø500 do dalszego uŜytkowania. 

b) Zakaz podejmowania wszelkich działań mogących zagrozić trwałości 
gazociągu podczas jego eksploatacji. 

8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

§ 13. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 7: 
1. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 4,96 ha  (załącznik nr 7) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  
b) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren lokalizacji gazociągu z 

dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt. 3,4,6. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w zasięgu strefy wysokozasobowego czwartorzędowego 

poziomu uŜytkowego wód. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 7. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt. 11,12,14. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód) związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szer. 18 m. 
8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
 
2. Teren o symbolu RL , o powierzchni 240,90 ha  (załącznik nr 7) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Tereny lasów – do dalszego uŜytkowania. 

b) Wyznacza się szlak pieszy po drodze leśnej przebiegającej przez oddziały 
leśne nr 419 i 396 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Teren połoŜony w zasięgu strefy wysoko zasobowego czwartorzędowego 
poziomu uŜytkowego wód. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 7. 

c) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

d) Fragment terenu połoŜony w zasięgu obszaru cennego przyrodniczo „OC-9”. 
Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 4,10. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
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§ 14. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 8: 
1. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 4,48 ha  (załącznik nr 8) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  

b) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren lokalizacji gazociągu z 
dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 

c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt 3,4,6. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w zasięgu strefy wysokozasobowego czwartorzędowego 

poziomu uŜytkowego wód. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 7. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt. 11,12,14. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Odległość gazociągu minimum 20 m od drogi 01KG (droga wojewódzka nr 115) 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szer. 18 m. 
8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
 

2. Teren o symbolu RL , o powierzchni 223,11 ha  (załącznik nr 8) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Fragment terenu połoŜony w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Świdwie”. 
Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 8. 

c) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 

d) Teren połoŜony w zasięgu strefy wysokozasobowego czwartorzędowego 
poziomu uŜytkowego wód. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 7. 

e) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

3. Teren o symbolu 01KG , o powierzchni 3,56 ha  (załącznik nr 8) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga wojewódzka nr115, klasy głównej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
b) Teren połoŜony w zasięgu strefy wysokozasobowego czwartorzędowego 

poziomu uŜytkowego wód. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 7. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 28 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu.  

7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia 
drogi. 

8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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§ 15. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 9: 
1. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 5,25 ha  (załącznik nr 9) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  
b) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren lokalizacji gazociągu z 

dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt 3,4,6. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
b) Fragment terenu połoŜony w zasięgu strefy gatunków prawnie chronionych. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 4. 
c) Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w 

Tanowie. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
d) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt. 11,12,14. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szer. 18 m. 
8) Ustalenia inne Średniokorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
 

2. Teren o symbolu RL , o powierzchni 274,13 ha  (załącznik nr 9) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

c) Fragment terenu połoŜony w zasięgu strefy gatunków prawnie chronionych. 
Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 4. 

d) Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w 
Tanowie. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
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§ 16. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 10: 
1. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 4,35 ha  (załącznik nr 10) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  
b) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren lokalizacji gazociągu z 

dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt 3,4,6. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w zasięgu strefy wysokozasobowego czwartorzędowego 

poziomu uŜytkowego wód. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 7. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
c) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
d) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt. 11,12,14. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szer. 18 m. 
8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
2. Teren o symbolu KR , o powierzchni 0,43 ha  (załącznik nr 10) 

1) Ustalenia funkcjonalne 1) ŚcieŜka rowerowa . 
2) Zmiana przeznaczenia terenu leśnego (drogi leśnej) na teren ścieŜki 

rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w zasięgu strefy wysokozasobowego czwartorzędowego 

poziomu uŜytkowego wód. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 7. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 3 m. 
b) ŚcieŜka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszego. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
 

3. Teren o symbolu RL , o powierzchni 255,89 ha  (załącznik nr 10) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lasów  – do dalszego uŜytkowania. 

b) Przebieg istniejącej radiolinii. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Teren połoŜony w zasięgu strefy wysoko zasobowego czwartorzędowego 
poziomu uŜytkowego wód. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 7. 

c) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

d) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi.. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
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4. Teren o symbolu RP , o powierzchni 4,69 ha  (załącznik nr 10) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren rolny  – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w zasięgu strefy wysoko zasobowego czwartorzędowego 

poziomu uŜytkowego wód. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 7. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
c) Teren połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
5) Ustalenia dot. dóbr kultury Nie występują obiekty chronione. 
6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 

 
5. Teren o symbolu 06KZ , o powierzchni 0,38 ha  (załącznik nr 10) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga powiatowa nr41-413,  klasy zbiorczej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicach terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dot. dóbr kultury Nie występują obiekty chronione. 
6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 20 m. 

b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu i ścieŜka 
rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego 

7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia 
drogi. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
§ 17. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 11: 
1. Teren o symbolu RL , o powierzchni 1,70 ha  (załącznik nr 11) 

1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów  – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 
Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 

c) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 
Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 

5) Ustalenia dot. dóbr kultury Nie występują obiekty chronione. 
6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

2. Teren o symbolu RP , o powierzchni 0,61 ha  (załącznik nr 11) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren rolny – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
c) Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują ustalenia zawarte 

w § 6, ust. 4, pkt 6. 
5) Ustalenia dot. dóbr kultury Nie występują obiekty chronione. 
6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna drogami polnymi i publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
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3. Teren o symbolu W , o powierzchni 0,18 ha  (załącznik nr 11) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren wód otwartych - część rzeki Gunicy.         
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
c) Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują ustalenia zawarte 

w § 6, ust. 4, pkt 6. 
5) Ustalenia dot. dóbr kultury Nie występują obiekty chronione. 
6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 

 
§ 18. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 12: 
1. Teren o symbolu RL , o powierzchni 11,15 ha  (załącznik nr 12) 

1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów  – do dalszego uŜytkowania. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w 
Tanowie. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

§ 19. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 13: 
1. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 1,05 ha  (załącznik nr 13) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  
b) Zmiana przeznaczenia terenu rolnego i leśnego na teren lokalizacji gazociągu 

z dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt. 3,4,6. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w 

Tanowie. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt. 11,12,14. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód) związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szer. 18 m na uŜytkach leśnych i o szer. 26 m na uŜytkach 
rolnych. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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2. Teren o symbolu RP , o powierzchni 3,52 ha  (załącznik nr 13) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren rolny – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w 

Tanowie. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Teren połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
5) Ustalenia dot. dóbr kultury Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 
6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna drogami polnymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

3. Teren o symbolu RL , o powierzchni 11,52 ha  (załącznik nr 13) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów  – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w 
Tanowie. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 

c) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

§ 20. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 14: 
1. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 1,93 ha  (załącznik nr 14) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokaliz acji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  
b) Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren lokalizacji gazociągu z 

dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt 3,4,6. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Teren połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt . 11,12,14. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szer. 26 m. 
c) SkrzyŜowanie gazociągu z drogą 02KG/Z. Obowiązują ustalenia zawarte w 

§ 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 
d) Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN-15kV do demontaŜu po 

zastąpieniu linią kablową poprowadzoną w liniach rozgraniczenia dróg. 
8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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2. Teren o symbolu RP , o powierzchni 14,48 ha  (załącznik nr 14) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren rolny  – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Zakaz zabudowy. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna drogami polnymi i publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN-15kV do demontaŜu po 

zastąpieniu linią kablową poprowadzoną w liniach rozgraniczenia dróg. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

3. Teren o symbolu 1MJ , o powierzchni 3,95 ha  (załącznik nr 14) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

b) Podtrzymuje się istniejącą funkcję terenu.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
a) Zabudowa wolnostojąca. 
b) Ilość kondygnacji maksymalnie 2. 
c) Wysokość zabudowy do 9,5m. 
d) Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 450 . 
e) Wskaźnik intensywności zabudowy nie moŜe przekraczać wartości 0,25. 
f) Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone w odległości 6 m od linii 

rozgraniczenia ulicy Gunickiej i wewnętrznych dróg dojazdowych. 
g) Nieprzekraczalna linia zabudowa od strony terenów torfowiskowych według 

rysunku planu. 
3) Ustalenia zasad parcelacji Parcelacja terenu z uwzględnieniem minimalnej powierzchni działki 2000 m2   
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
c) Zakaz wycinki istniejącego drzewostanu poza cięciami pielęgnacyjnymi. 
d) Zakaz zmiany ukształtowania terenu. 
e) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie moŜe być mniejszy niŜ 75% 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Gunickiej wewnętrzną drogą dojazdową 
1MJ/kdw o szerokości 10 m. 

b) Miejsca parkingowe w granicach własnych działek. Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6, ust. 6, pkt 7. 

7) Ustalenia inŜynieryjne a) Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i 
projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej,  
gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. 

b) Na okres tymczasowy, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

c) Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN-15kV do demontaŜu po 
zastąpieniu linią kablową poprowadzoną w liniach rozgraniczenia dróg. 

d) Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

8) Ustalenia inne a) Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, dla wszystkich budynków o 
kubaturze powyŜej 500m3 wprowadza się obowiązek sprawdzenia warunków 
posadowienia na podstawie specjalistycznych opracowań geologicznych. 

b) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 8, pkt 2. 
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4. Teren o symbolu 2MJ , o powierzchni 2,80 ha  (załącznik nr 14) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . 

b) Podtrzymuje się istniejącą funkcję terenu. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
a) Zabudowa wolnostojąca. 
b) Ilość kondygnacji maksymalnie 2. 
c) Wysokość zabudowy do 9,5m. 
d) Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 450 . 
e) Wskaźnik intensywności zabudowy nie moŜe przekraczać wartości 0,30. 
f) Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone w odległości 8 m od linii 

rozgraniczenia ulicy Szczecińskiej oraz w odległości 6 m od linii rozgraniczenia 
projektowanej drogi lokalnej 09KL  i projektowanej drogi dojazdowej 11KD. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Parcelacja terenu z uwzględnieniem minimalnej powierzchni działki 1000 m2  
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie moŜe być mniejszy niŜ 75%. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Szczecińskiej i projektowanych dróg: 
lokalnej 09KL o szerokości 15 m i dojazdowej 11KD o szerokości 12 m. 

b) Miejsca parkingowe w granicach własnych działek. Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6, ust. 6, pkt 7. 

7) Ustalenia inŜynieryjne a) Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i 
projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej,  
gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. 

b) Na okres tymczasowy, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

c) Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

8) Ustalenia inne a) Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, dla wszystkich budynków o 
kubaturze powyŜej 500m3 wprowadza się obowiązek sprawdzenia warunków 
posadowienia na podstawie specjalistycznych opracowań geologicznych. 

b) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 8, pkt 2. 
 

5. Teren o symbolu Pp , o powierzchni 0,01 ha  (załącznik nr 14) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren przepompowni ścieków sanitarnych i przepompowni ścieków 

deszczowych.  
b) Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren infrastruktury technicznej, dla 

obsługi istniejących terenów budowlanych. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Zabudowa technologicznie niezbędna powinna być estetycznie wykonana z 
trwałych materiałów. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego - wymiary działki 7,5 x 7,5 m. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Teren połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
c) Ewentualna uciąŜliwość inwestycji powinna się zamknąć w granicach działki. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna z kierunku ulicy Gunickiej 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Przepompownia ścieków sanitarnych i przepompownia ścieków deszczowych 

– wyjście rurociągu tłocznego do układu oczyszczalni ścieków ZCH Police. 
b) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej (zaopatrzenie w wodę i energię 

elektryczną) z istniejących i projektowanych sieci poprowadzonych w ulicy 
Gunickiej. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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6. Teren o symbolu RL , o powierzchni 0,67 ha  (załącznik nr 14) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 

b) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 
Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 

c) Teren połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami polnymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

7. Teren o symbolu 01KG/Z , o powierzchni 0,26 ha  (załącznik nr 14) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga  wojewódzkiej nr115  (ulica Gunicka), klasy g łównej, po wybudowaniu 

obwodnicy – klasy zbiorczej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 20 m  
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu oraz szlak 

pieszy.  
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Istniejąca infrastruktura prowadzona w liniach rozgraniczenia drogi do 

dalszego uŜytkowania, z moŜliwością rozbudowy o sieć wodociągową, 
kanalizację sanitarną, rurociąg tłoczny ścieków, gazociąg średniego ciśnienia. 

b) SkrzyŜowanie z gazociągiem wysokiego ciśnienia. Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
8. Teren o symbolu 07KL  , o powierzchni 0,63 ha  (załącznik nr 14) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna (ulica Gunicka),  klasy lo kalnej  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 15 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, ścieŜka 

rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszego.  
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Istniejąca infrastruktura prowadzona w liniach rozgraniczenia drogi do 

dalszego uŜytkowania z moŜliwością rozbudowy o kanalizację deszczową, 
kanalizację sanitarną, rurociąg tłoczny ścieków, gazociąg średniego ciśnienia. 

b) Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN-15kV do demontaŜu i 
zastąpienia linią kablową poprowadzoną w liniach rozgraniczenia dróg. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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9. Teren o symbolu 08KD , o powierzchni 0,16 ha  (załącznik nr 14) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy dojazdowej  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m, z czego na terenie opracowania pas 
o szerokości 7 m. 

b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  
7) Ustalenia inŜynieryjne Projektowana infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, gazowa, 

kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna) poprowadzona w liniach 
rozgraniczenia drogi. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
10. Teren o symbolu 09KL  , o powierzchni 0,34 ha  (załącznik nr 14) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy l okalnej  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 15 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  

7) Ustalenia inŜynieryjne Projektowana infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, gazowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna)  poprowadzona w liniach 
rozgraniczenia drogi. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
11. Teren o symbolu 10KD , o powierzchni 0,14 ha  (załącznik nr 14) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy dojazdowej  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie.  Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  

7) Ustalenia inŜynieryjne Projektowana infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, gazowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna)  poprowadzona w liniach 
rozgraniczenia drogi. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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12. Teren o symbolu 11KD , o powierzchni 0,11 ha  (załącznik nr 14) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy dojazdowej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  

7) Ustalenia inŜynieryjne Projektowana infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, gazowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna)  poprowadzona w liniach 
rozgraniczenia drogi. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
§ 21. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 15: 
1. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 1,64 ha  (załącznik nr 15) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  
b) Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren lokalizacji gazociągu z 

dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt. 3,4,6. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szer. 26 m. Na styku z działkami 343/1 i 343/2 występuje 
miejscowe przewęŜenie terenu loakalizacji. 

c) SkrzyŜowanie gazociągu z drogą 01KG. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, 
ust. 7, pkt 1, lit. f. 

d) Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN-15kV do demontaŜu po 
zastąpieniu linią kablową poprowadzoną w liniach rozgraniczenia dróg. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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2. Teren o symbolu 1MJ , o powierzchni 0,48 ha  (załącznik nr 15) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   

b) Podtrzymuje się istniejącą funkcję terenu. 
c) Istniejąca zabudowa do dalszego uŜytkowania. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

a) Zabudowa wolnostojąca. 
b) Ilość kondygnacji maksymalnie 2. 
c) Wysokość zabudowy do 9,5m. 
d) Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 450   
e) Wskaźnik intensywności zabudowy nie moŜe przekraczać wartości 0,30. 
f) Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone po licu istniejących 

budynków.  
3) Ustalenia zasad parcelacji Parcelacja terenu z uwzględnieniem minimalnej powierzchni działki 1000m2 .  
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Tanowie. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie moŜe być mniejszy niŜ 75% 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Szczecińskiej i z drogi lokalnej 
znajdującej się poza granicami opracowania. 

b) Miejsca parkingowe w granicach własnych działek. Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6, ust. 6, pkt 7. 

7) Ustalenia inŜynieryjne a) Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i 
projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej,  
gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, poprowadzonych w ulicy 
Szczecińskiej oraz z sieci poprowadzonych w drodze lokalnej, znajdującej się 
poza terenem opracowania. 

b) Na okres tymczasowy, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

c) Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

8) Ustalenia inne a) Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, dla wszystkich budynków o 
kubaturze powyŜej 500m3 wprowadza się obowiązek sprawdzenia warunków 
posadowienia na podstawie specjalistycznych opracowań geologicznych. 

b) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 8, pkt 2. 
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3. Teren o symbolu 2MJ , o powierzchni 0,47 ha  (załącznik nr 15) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

b) Podtrzymuje się istniejącą funkcję terenu. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
a) Zabudowa wolnostojąca. 
b) Ilość kondygnacji maksymalnie 2. 
c) Wysokość zabudowy do 9,5m. 
d) Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 450   
e) Wskaźnik intensywności zabudowy nie moŜe przekraczać wartości 0,30. 
f) Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone w odległości 6 m od linii 

rozgraniczenia drogi lokalnej.  
3) Ustalenia zasad parcelacji Parcelacja terenu z uwzględnieniem minimalnej powierzchni działki 1000m2   
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Teren połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
c) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie moŜe być mniejszy niŜ 75% 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej drogi lokalnej. 
b) Miejsca parkingowe w granicach własnych działek. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 6, pkt 7. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej,  gazowej, 
elektroenergetycznej i teletechnicznej, poprowadzonych w projektowanej 
drodze lokalnej 12 KL. 

b) Na okres tymczasowy, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

c) Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. 

8) Ustalenia inne a) Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, dla wszystkich budynków o 
kubaturze powyŜej 500m3 wprowadza się obowiązek sprawdzenia warunków 
posadowienia na podstawie specjalistycznych opracowań geologicznych. 

b) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 8, pkt 2. 
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4. Teren o symbolu UP , o powierzchni 2,96 ha  (załącznik nr 15) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren usług i drobnej wytwórczo ści.  

b) Podtrzymuje się istniejącą funkcję terenu. 
c) Dopuszcza się funkcję mieszkaniową, pod warunkiem realizacji zabudowy 

usługowej. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
a) Zabudowa wolnostojąca. 
b) Ilość kondygnacji maksymalnie 2. 
c) Wysokość zabudowy do 9,5m. 
d) Wskaźnik intensywności zabudowy nie moŜe przekraczać wartości 0,30. 
e) Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone w odległości 6 m od 

wewnętrznej drogi dojazdowej UP/kdw, od drogi dojazdowej 14KD i od drogi 
lokalnej 13KL oraz 10 m od linii rozgraniczenia projektowanej obwodnicy 
01KG.  

f) W obrębie poszczególnych działek obowiązek wprowadzenia zieleni 
izolacyjnej i osłonowej. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Parcelacja terenu z uwzględnieniem minimalnej powierzchni działki 2000 m2  
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie moŜe być mniejszy niŜ 50%. 
c) Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, 

części samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw 
sztucznych. 

d) Wykorzystanie technologii nie powodujących degradacji środowiska. 
e) Miejsca zamieszkania poza zasięgiem uciąŜliwych oddziaływań. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Wiatracznej, drogą dojazdową 14KD 
oraz wewnętrzną drogą dojazdową UP/kdw o szerokości 12 m. 

b) Miejsca parkingowe w granicach własnych działek. Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6, ust. 6, pkt 7. 

7) Ustalenia inŜynieryjne a) Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci: 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej,  gazowej, 
elektroenergetycznej i teletechnicznej, poprowadzonych w projektowanej 
drodze dojazdowej 14 KD. 

b) W granicach drogi wewnętrznej UP/kdw dopuszcza się budowę infrastruktury 
technicznej (kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa, gazowa, 
elektroenergetyczna i teletechniczna), związanej z bezpośrednią obsługą 
funkcji terenu. 

c) Na okres tymczasowy, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

d) Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. Zakłady usługowe wytwarzające odpady nie nadające się na 
wysypisko powinny podać sposób ich zagospodarowania lub utylizacji. 

8) Ustalenia inne a) Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, dla wszystkich budynków o 
kubaturze powyŜej 500m3 wprowadza się obowiązek sprawdzenia warunków 
posadowienia na podstawie specjalistycznych opracowań geologicznych. 

b) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 8, pkt 2. 
 

5. Teren o symbolu RP , o powierzchni 12,58 ha  (załącznik nr 15) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren rolny  – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Zakaz zabudowy. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna drogami polnymi i publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN-15kV do demontaŜu po 

zastąpieniu linią kablową poprowadzoną w liniach rozgraniczenia dróg. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
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6. Teren o symbolu 01KG , o powierzchni 1,97 ha  (załącznik nr 15) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga wojewódzka nr115 (obwodnica drogowa miejscowo ści Tanowo), klasy 

głównej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działek po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Teren połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 30 m  
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 

7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej (linia elektro-
energetyczna, teletechniczna) w liniach rozgraniczenia drogi. 

b) SkrzyŜowanie z gazociągiem wysokiego ciśnienia. Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 

c) Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN-15kV do demontaŜu po 
zastąpieniu linią kablową poprowadzoną w liniach rozgraniczenia dróg. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
7. Teren o symbolu 12KL  , o powierzchni 0,06 ha  (załącznik nr 15) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy lokalnej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Teren połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 15 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu.  

7) Ustalenia inŜynieryjne Projektowana infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, gazowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna)  poprowadzona w liniach 
rozgraniczenia drogi. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
8. Teren o symbolu 13KL  , o powierzchni 0,04 ha  (załącznik nr 15) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna (ulica Wiatraczna),  klasy lokalnej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m, z czego na terenie opracowania pas 
o szerokości 5 m. 

b) Przekrój drogowy: jedna jezdnia , dwa pasy ruchu. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Istniejąca infrastruktura, prowadzona w liniach rozgraniczenia drogi, do dalszego 

uŜytkowania z moŜliwością rozbudowy o kanalizację deszczową, gazociąg 
średniego ciśnienia. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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9. Teren o symbolu 14KD , o powierzchni 0,17 ha  (załącznik nr 15) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy dojazdowej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m. 
b) Przekrój drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Projektowana infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, gazowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna)  poprowadzona w liniach 
rozgraniczenia drogi. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
§ 22. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 16: 
1. Teren o symbolu UP , o powierzchni 1,19 ha  (załącznik nr 16) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren usług i drobnej wytwórczo ści.  
b) Podtrzymuje się istniejącą funkcję terenu. 
c) Istniejąca zabudowa do dalszego uŜytkowania. 
d) Dopuszcza się funkcję mieszkaniową, pod warunkiem realizacji zabudowy 

usługowej. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
a) Zabudowa wolnostojąca. 
b) Ilość kondygnacji maksymalnie 2. 
c) Wysokość zabudowy do 9,5m. 
d) Wskaźnik intensywności zabudowy nie moŜe przekraczać wartości 0,30. 
e) Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone w odległości 6 m od linii 

rozgraniczenia drogi dojazdowej 14KD i drogi lokalnej 16KL (ulicy 
Wiatracznej). 

f) W obrębie poszczególnych działek obowiązek wprowadzenia zieleni 
izolacyjnej i osłonowej. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Parcelacja terenu z uwzględnieniem minimalnej powierzchni działki 2000m2  
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie moŜe być mniejszy niŜ 50%. 
c) Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, 

części samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw 
sztucznych. 

d) Wykorzystanie technologii nie powodujących degradacji środowiska. 
e) Miejsca zamieszkania poza zasięgiem uciąŜliwych oddziaływań. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Wiatracznej, z drogi dojazdowej 14KD 
oraz wewnętrzną drogą dojazdową UP/kdw o szerokości 12,0 m. 

b) Miejsca parkingowe w granicach własnych działek. Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6, ust. 6, pkt 7. 

7) Ustalenia inŜynieryjne a) Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i 
projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej,  
gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, poprowadzonych w ulicy 
Wiatracznej i projektowanej drodze dojazdowej 14 KD. 

b) W granicach drogi wewnętrznej UP/kdw dopuszcza się budowę infrastruktury 
technicznej (kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa, gazowa, 
elektroenergetyczna i teletechniczna), związanej z bezpośrednią obsługą 
funkcji terenu. 

c) Na okres tymczasowy, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

d) Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. Zakłady usługowe wytwarzające odpady nie nadające się na 
wysypisko powinny podać sposób ich zagospodarowania lub utylizacji. 

8) Ustalenia inne a) Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, dla wszystkich budynków o 
kubaturze powyŜej 500m3 wprowadza się obowiązek sprawdzenia warunków 
posadowienia na podstawie specjalistycznych opracowań geologicznych. 

b) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 8, pkt 2. 
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2. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 2,11 ha  (załącznik nr 16) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  

b) Zmiana przeznaczenia terenu rolnego i leśnego na teren lokalizacji gazociągu 
z dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 

c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt 3,4,6. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Fragment terenu połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 

Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, 
pkt 5. 

c) Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują ustalenia zawarte 
w § 6, ust. 4, pkt 6. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szer. 18 m na uŜytkach leśnych i o szer. 26 m na uŜytkach 
rolnych. 

c) SkrzyŜowanie gazociągu z drogą 15KZ i z rzeką Gunicą. Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
3. Teren o symbolu RP , o powierzchni 14,91 ha  (załącznik nr 16) 

1) Ustalenia funkcjonalne Teren rolny  – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
c) Fragment terenu połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 

Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, 
pkt 5. 

d) Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują ustalenia zawarte 
w § 6, ust. 4, pkt 6. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna drogami polnymi i publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

4. Teren o symbolu RL , o powierzchni 5,20 ha  (załącznik nr 16) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Fragment terenu połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza 

Wkrzańska i Zalew Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, 
pkt 5. 

c) Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują ustalenia zawarte 
w § 6, ust. 4, pkt 6. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
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5. Teren o symbolu W , o powierzchni 0,42 ha  (załącznik nr 16) 
1) Ustalenia funkcjonalne Wody powierzchniowe, cz ęść rzeki Gunicy.          
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w 

Tanowie. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
c) Ochrona korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. Obowiązują ustalenia zawarte 

w § 6, ust. 4, pkt 6. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne SkrzyŜowanie z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 

 
6. Teren o symbolu WZ , o powierzchni 0,51 ha  (załącznik nr 16) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Zakład uzda tniania wody, uj ęcie wody  
b) Stacja transformatorowa 15/0,4kV (wydzielenie wewnętrzne WZ/ee) 
c) Podtrzymuje się istniejącą funkcję terenu. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji W granicach terenu elementarnego wydziela się dwie działki wg rysunku planu. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna z ulicy Szczecińskiej. 
b) Wewnątrz terenu obsługa komunikacyjna kształtowana stosownie do potrzeb. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Istniejąca urządzenia techniczne do dalszego uŜytkowania. 
8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, dla wszystkich budynków o 

kubaturze powyŜej 500m3 wprowadza się obowiązek sprawdzenia warunków 
posadowienia na podstawie specjalistycznych opracowań geologicznych. 

 
7. Teren o symbolu 14KD , o powierzchni 0,20 ha  (załącznik nr 16) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy dojazdowej  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Projektowana infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, gazowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna)  poprowadzona w liniach 
rozgraniczenia drogi. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winne poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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8. Teren o symbolu 15KZ , o powierzchni 0,93 ha  (załącznik nr 16) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga powiatowa nr41 -408 (ulica Szczeci ńska), klasy zbiorczej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Teren połoŜony w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Wkrzańska i Zalew 

Szczeciński”. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 5. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych WIII. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 5, pkt 2. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 20 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia i dwa pasy ruchu, ścieŜka 

rowerowa dwukierunkowa, o szerokości 3 m, z dopuszczeniem ruch pieszego.  
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Istniejąca infrastruktura przebiegająca w liniach rozgraniczenia drogi do 

dalszego uŜytkowania z moŜliwością rozbudowy o sieć wodociągową i 
gazociąg średniego ciśnienia. 

b) SkrzyŜowanie z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winne poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
9. Teren o symbolu 16KL  , o powierzchni 0,38 ha  (załącznik nr 16) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna (na odcinku południowym ulica Wiatracz na), klasy lokalnej  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia na odcinku południowym -  12 m, na 
odcinku północnym - 15 m.  

b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia i dwa pasy ruchu. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Istniejąca infrastruktura przebiegająca w liniach rozgraniczenia drogi do 

dalszego uŜytkowania z moŜliwością rozbudowy o kanalizację sanitarną, 
gazociąg średniego ciśnienia, kanalizację deszczową. 

b) Na odcinku południowym skrzyŜowanie z projektowanym gazociągiem 
wysokiego ciśnienia. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winne poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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§ 23. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 17: 
1. Teren o symbolu UP , o powierzchni 0,78 ha  (załącznik nr 17) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren usług i drobnej wytwórczo ści.  
b) Podtrzymuje się istniejącą funkcję terenu. 
c) Dopuszcza się funkcję mieszkaniową, pod warunkiem realizacji zabudowy 

usługowej. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
a) Zabudowa wolnostojąca. 
b) Ilość kondygnacji maksymalnie 2. 
c) Wysokość zabudowy do 9,5m. 
d) Wskaźnik intensywności zabudowy nie moŜe przekraczać wartości 0,30. 
e) Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone w odległości 6 m od ulicy 

Wiatracznej i drogi 18KL. 
f) W obrębie poszczególnych działek obowiązek wprowadzenia zieleni 

izolacyjnej i osłonowej. 
3) Ustalenia zasad parcelacji Parcelacja terenu z uwzględnieniem minimalnej powierzchni działki 2000m2  
4) Ustalenia ekologiczne a) Teren połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
b) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie moŜe być mniejszy niŜ 50%. 
c) Zabrania się składowania na otwartej przestrzeni materiałów budowlanych, 

części samochodowych, starych samochodów, opakowań ze szkła i tworzyw 
sztucznych. 

d) Wykorzystanie technologii nie powodujących degradacji środowiska. 
e) Miejsca zamieszkania poza zasięgiem uciąŜliwych oddziaływań. 

5) Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Wiatracznej i z drogi lokalnej 18KL. 
b) Miejsca parkingowe w granicach własnych działek. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 6, pkt 7. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Obsługa działek w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i 

projektowanych sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej,  gazowej, 
elektroenergetycznej i teletechnicznej, poprowadzonych w liniach 
rozgraniczenia dróg. 

b) Na okres tymczasowy, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

c) Obowiązuje selektywny system gromadzenia odpadów oraz ich zorganizowany 
wywóz. Zakłady usługowe wytwarzające odpady nie nadające się na 
wysypisko powinny podać sposób ich zagospodarowania lub utylizacji. 

8) Ustalenia inne a) Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, dla wszystkich budynków o 
kubaturze powyŜej 500m3 wprowadza się obowiązek sprawdzenia warunków 
posadowienia na podstawie specjalistycznych opracowań geologicznych. 

b) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 8, pkt 2. 
 

2. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 1,48 ha  (załącznik nr 17) 
1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  

b) Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren lokalizacji gazociągu z 
dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 

c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt. 3,4,6. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szer. 26 m. 
c) SkrzyŜowanie gazociągu z drogą 17KD i 19KL. Obowiązują ustalenia zawarte 

w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 
8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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3. Teren o symbolu RL , o powierzchni 11,56 ha  (załącznik nr 17) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Sposób zagospodarowania zgodny z planem urządzania lasów. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna istniejącymi drogami leśnymi i drogami publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

4. Teren o symbolu RP , o powierzchni 9,45 ha  (załącznik nr 17) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren rolny – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna drogami polnymi i publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

5. Teren o symbolu ZI , o powierzchni 0,03 ha  (załącznik nr 17) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren zieleni izolacyjnej – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

6. Teren o symbolu 17KD , o powierzchni 0,17 ha  (załącznik nr 17) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, kl asy dojazdowej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 10 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia i dwa pasy ruchu. 

7) Ustalenia inŜynieryjne SkrzyŜowanie z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winne poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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7. Teren o symbolu 18KL  , o powierzchni 0,33 ha  (załącznik nr 17) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy lokalnej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Fragment terenu połoŜony w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tanowie. 

Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 4, pkt 1. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 15 m, z czego fragment drogi o szer. 10 m 
w granicach opracowania. 

b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia i dwa pasy ruchu. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Projektowana infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, gazowa, 

kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna)  poprowadzona w liniach 
rozgraniczenia drogi. 

8) Ustalenia inne Nie występują. 

 
8. Teren o symbolu 19KL  , o powierzchni 0,33 ha  (załącznik nr 17) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy lokalnej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia i dwa pasy ruchu. 

7) Ustalenia inŜynieryjne SkrzyŜowanie z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 

8) Ustalenia inne Nie występują. 

 
 

§ 24. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 18: 
1. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 1,47ha  (załącznik nr 18) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  
b) Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren lokalizacji gazociągu z 

dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt 3,4,6. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szerokości 26 m. 
8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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2. Teren o symbolu RP , o powierzchni 9,77 ha  (załącznik nr 18) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren rolny – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Fragment terenu połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 4, pkt 2. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna drogami polnymi i publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 

 
3. Teren o symbolu RL , o powierzchni 0,31 ha  (załącznik nr 18) 

1) Ustalenia funkcjonalne Teren lasów – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Teren połoŜony w zasięgu występowania torfów. Obowiązują ustalenia zawarte w 

§ 6, ust. 4, pkt 2. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna drogami leśnymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

4. Teren o symbolu KK  , o powierzchni 2,74 ha  (załącznik nr 18) 
1) Ustalenia funkcjonalne Tereny kolejowe – do dalszego uŜytkowania. 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Długość kolei około 600 m. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej związanej z podstawową 

funkcją terenu. 
8) Ustalenia inne Nie występują. 
 

§ 25. Ustalenia dla terenów elementarnych występujących na załączniku nr 19: 
1. Teren o symbolu 1IG , o powierzchni 0,46 ha  (załącznik nr 19) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren urz ądzeń gazownictwa - węzeł przyłączeniowy. 
b) Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren urządzeń gazownictwa. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji W granicach terenu elementarnego wydziela się dwie działki: działka o wymiarach 
100 x 45 m oraz działka o szerokości 10 m i długości ok.20 m, jako dojazd od 
drogi polnej.  

4) Ustalenia ekologiczne a) Wyznacza się strefę zagroŜenia wybuchem o szerokości 20 m . 
b) Granica działki węzła przyłączeniowego w odległości nie mniejszej niŜ 10 m od 

drogi polnej. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna projektowaną drogą dojazdową, drogami polnymi i 
publicznymi. 

b) Na terenie węzła obsługa komunikacyjna kształtowana odpowiednio do 
potrzeb. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej związanej z bezpośrednią 
obsługą funkcji podstawowej. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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2. Teren o symbolu 2IG , o powierzchni 0,05 ha  (załącznik nr 19) 
1) Ustalenia funkcjonalne Teren urz ądzeń gazownictwa - układ podłączeniowy 
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. Wymiary działki wynoszą 20 
x 25 m. 

4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna z istniejącego dojazdu od drogi polnej. 
b) Na terenie węzła obsługa komunikacyjna kształtowana odpowiednio do potrzeb. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej związanej z bezpośrednią 
obsługą funkcji podstawowej. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winne poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
3. Teren o symbolu Gw , o powierzchni 6,76 ha  (załącznik nr 19) 

1) Ustalenia funkcjonalne a) Teren lokalizacji gazoci ągu wysokiego ci śnienia.  
b) Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren lokalizacji gazociągu z 

dopuszczeniem prowadzenia upraw rolnych. 
c) Obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 1, pkt. 3,4,6. 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronion. 

6) Ustalenia komunikacyjne Nie występują. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej (światłowód), związanej z 

bezpośrednią obsługą funkcji podstawowej. 
b) Gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną zawiera się w całości w granicach 

terenu lokalizacji o szerokości 26 m. 
c) SkrzyŜowanie gazociągu z drogą 21KZ, 22KL, 23KL. Obowiązują ustalenia 

zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 
8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winny poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
4. Teren o symbolu RP , o powierzchni 78,29 ha  (załącznik nr 19) 

1) Ustalenia funkcjonalne Tereny rolne  – do dalszego uŜytkowania. 
 

2) Ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Nie występują. 
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne Obsługa komunikacyjna drogami polnymi i publicznymi. 
7) Ustalenia inŜynieryjne a) Istniejący gazociąg Ø500, do dalszego uŜytkowania. 

b) Zakaz podejmowania wszelkich działań mogących zagrozić trwałości 
gazociągu podczas jego eksploatacji. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winne poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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5. Teren o symbolu 20KG , o powierzchni 1,06 ha  (załącznik nr 19) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga powiatowa, k lasy głównej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 30 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia i dwa pasy ruchu. 

7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują. 
8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winne poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
6. Teren o symbolu 21KZ , o powierzchni 2,10 ha  (załącznik nr 19) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy zbiorczej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu.  
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia minimum 20 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia i dwa pasy ruchu, ścieŜka 

rowerowa dwukierunkowa o szerokości 3 m, z dopuszczeniem ruchu pieszego.  
7) Ustalenia inŜynieryjne SkrzyŜowanie z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia. Obowiązują 

ustalenia zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 
8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, modernizację winne poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
7. Teren o symbolu 22KL  , o powierzchni 0,61 ha  (załącznik nr 19) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy lokalnej.  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia minimum15 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 

7) Ustalenia inŜynieryjne SkrzyŜowanie z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winne poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
8. Teren o symbolu 23KL  , o powierzchni 0,30 ha  (załącznik nr 19) 

1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy lokalnej  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia 15 m. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 

7) Ustalenia inŜynieryjne SkrzyŜowanie z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia. Obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6, ust. 7, pkt 1, lit. f. 

8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winne poprzedzić 
szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 
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9. Teren o symbolu 24KL  , o powierzchni 0,14 ha  (załącznik nr 19) 
1) Ustalenia funkcjonalne Droga gminna, klasy lokalnej  
2) Ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
Nie występują. 

3) Ustalenia zasad parcelacji Wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego. 
4) Ustalenia ekologiczne Nie występują. 
5) Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
Nie występują obiekty chronione. 

6) Ustalenia komunikacyjne a) Szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu. 
b) Przekrój poprzeczny drogowy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki co 

najmniej 1-stronne, o szerokości minimum 1,5 m. 
7) Ustalenia inŜynieryjne Nie występują 
8) Ustalenia inne Niekorzystne warunki geologiczno – inŜynierskie, realizację winne poprzedzić 

szczegółowe badania podłoŜa gruntowego. 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le śnych 

 
§ 26. 1. Zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych, o łącznej powierzchni 40,91 ha, 

na następujące cele nieleśne: 
1) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700, w tym: 

a) do trwałego wylesienia      - 19,54 ha 
b) do okresowego wylesienia na czas budowy gazociągu -   9,81 ha 

2) tereny urządzeń gazownictwa     -   0,37 ha 
3) poszerzenia istniejących dróg      -   9,72 ha 
4) ścieŜki rowerowe       -   1,47 ha 

 
2. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o łącznej powierzchni 20,31 ha, na 

następujące cele nierolnicze (z czego 7,07 ha gruntów z glebami pochodzenia 
organicznego): 
1) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700, w tym: 

a) do trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej   -   7,29 ha 
b) do okresowego wyłączenia z produkcji rolniczej  

na czas budowy gazociągu     -   8,47 ha 
2) tereny urządzeń gazownictwa     -   0,51 ha 
3) tereny infrastruktury technicznej    -   0,19 ha 
4) komunikacja drogowa      -   3,85 ha 

 
§ 27. Grunty, o których mowa w § 26 uzyskały odpowiednie wymagane przepisami 

zgody, tj.: 
1) na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne uzyskano zgodę Ministra 
Środowiska wyraŜoną w piśmie znak: ZS-2120/237/2003 z dnia 06 października 
2003r., 

2) na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy IV, V i VI o łącznej powierzchni 7,73 
ha na cele nierolnicze (z czego 3,49 ha stanowią grunty pochodzenia organicznego) 
uzyskano zgodę Wojewody Zachodniopomorskiego wyraŜoną w pismach znak: SR-R-
6-7711-10/2003 z dnia 21.03.2003r. i SR-R-6-7711-10/2003 z dnia 23.09.2003r., 
Grunty te wyszczególniono w poniŜszym zestawieniu: 
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L.p. Obręb Nr działki  Przeznaczenie  Pow. [ha]  Pochodzenie gleb  

1 2 3 4 5 6 
1. Tanowo 87 gazociąg 0,48 organiczne 
2. Tanowo 94 gazociąg 0,47 organiczne 
3. Tanowo 95 gazociąg 0,01  
4. Tanowo 106 gazociąg 0,28 organiczne 
5. Tanowo 351/1 komunikacja 0,23 mineralne 
6. Tanowo 357 komunikacja 0,03  

7. Tanowo 360/2 komunikacja 0,42 0,25 ha mineralne 
0,16 ha organiczne 

8. Tanowo 386/1 komunikacja 0,01  

9. Tanowo 395/9 komunikacja 0,96 0,86 ha mineralne 
0,10 ha organiczne 

10. Tanowo 578/1 gazociąg 0,01  
11. Tanowo 581/5 gazociąg 0,01  
12. Tanowo 582/3 gazociąg 0,04 mineralne 
13. Tanowo 585/5 gazociąg 0,09 mineralne 
14. Tanowo 585/8 gazociąg 0,30 mineralne 
15. Tanowo 586 gazociąg 0,02  
16. Tanowo 587/3 gazociąg 0,26 0,25 ha mineralne 
17. Tanowo 587/4 gazociąg 0,04 mineralne 
18. Tanowo 588/3 gazociąg 0,05 mineralne 
19. Tanowo 590/2 gazociąg 0,13 mineralne 
20. Tanowo 591/2 gazociąg 0,22 mineralne 
21. Trzeszczyn 24/3 gazociąg 0,91 0,89 ha organiczne 
22. Trzeszczyn 37/2 gazociąg 0,35 organiczne 
23. Trzeszczyn 38/2 gazociąg 0,51 0,43 ha organiczne 
24. Trzeszczyn 40/2 gazociąg 0,21 organiczne 
25. Trzeszczyn 41/2 gazociąg 0,12 organiczne 
26. Trzeszczyn 157 gazociąg 0,06 mineralne 
27. Trzeszczyn 158 gazociąg 0,22 mineralne 
28. Trzeszczyn 163/1 gazociąg 0,11 mineralne 
29. Trzeszczyn 164/1 gazociąg 0,12 mineralne 
30. Trzeszczyn 165/4 gazociąg 0,29 mineralne 
31. Trzeszczyn 167/1 gazociąg 0,07 mineralne 
32. Trzeszczyn 168/5 gazociąg 0,13 mineralne 
33. Trzeszczyn 169/5 gazociąg 0,30 mineralne 
34. Trzeszczyn 201/5 gazociąg 0,01  
35. Trzeszczyn 205/3 gazociąg 0,26 mineralne 
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3) zmianę przeznaczenia pozostałych gruntów rolnych na cele nierolnicze o łącznej 

powierzchni 12,58 ha (z czego 3,58 ha stanowią grunty pochodzenia organicznego) 
dokonuje się niniejszą uchwałą Rady Miejskiej w Policach. Grunty te wyszczególniono 
w poniŜszym zestawieniu: 

.p 
 

Obręb 
Nr 

działki 
Nr 
zał 

Symbol 
terenu w 
projekcie 

planu 

Projektowane 
przeznaczenie 

UŜytki rolne UŜytki leśne Wody NieuŜytki Drogi 

Pochodzenie 
gleb 

Tereny 
wg 

działek  
RAZEM 

[ha] 

klasa gruntu/ 
pow. [ha] 

klasa gruntu/ 
pow. [ha] 

pow.[ha] pow. [ha] pow. [ha] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Drogoradz 520/5 5 
Te urz. teletechn. RV   0,03     

mineralne 0,04 
05KD komunikacja  Lz   0,01    

2. Drogoradz 595 5 05KD komunikacja  Lz   0,03    mineralne 0,03 

3. Tanowo 70/3 10 Gw gazociąg ŁIV   0,56     organiczne 0,56 

4. Tanowo 82 14 
07KL komunikacja ŁIV   0,04     

mineralne 0,05 
Pp przepompownia ŁIV   0,01     

5. Tanowo 86 13 Gw gazociąg   0,01    0,01 

6. Tanowo 88 14 Gw gazociąg   0,01    0,01 

7. Tanowo 89 14 
Gw gazociąg RV   0,03     

mineralne 0,04 
01KG/Z komunikacja RV   0,01     

8. Tanowo 99/5 14 10KD komunikacja RVI   0,07     mineralne 0,07 

9. Tanowo 120 14 Gw gazociąg 
ŁIV   0,36 
ŁV   0,03 

    organiczne 0,39 

10. Tanowo 120/1 14 Gw gazociąg   0,01    0,01 

11. Tanowo 121 14 Gw gazociąg RV   0,05     mineralne 0,05 

12. Tanowo 122 14 Gw gazociąg RV   0,04     mineralne 0,04 

13. Tanowo 123 14 Gw gazociąg   0,01    0,01 

14. Tanowo 132 13 Gw gazociąg ŁV   0,10     organiczne 0,10 

15. Tanowo 138 
13 Gw gazociąg 

ŁIV   0,18 
ŁV   0,05 

 0,01   
organiczne 0,28 

14 Gw gazociąg ŁV   0,04     

16. Tanowo 331 16 Gw gazociąg ŁIV   0,06     organiczne 0,06 

17. Tanowo 342 15 
Gw gazociąg ŁIV   0,34     

organiczne 0,48 
01KG komunikacja ŁIV   0,14     

18. Tanowo 346 15 
Gw gazociąg   0,01   

 0,02 
01KG komunikacja   0,01   

19. Tanowo 351/1 15 

01KG komunikacja RV   0,18  0,01   
mineralne 

0,73 
Gw gazociąg 

RV   0,28 
ŁIV   0,25 

   0,01 
organiczne 

20. Tanowo 354 15 Gw gazociąg ŁIV   0,24     organiczne 0,24 

21. Tanowo 360/2 15 Gw gazociąg ŁIV   0,06     organiczne 0,06 

22. Tanowo 386/1 15 Gw gazociąg   0,01    0,01 

23. Tanowo 391 15 Gw gazociąg 
ŁIV   0,23 
PsV   0,04 

    organiczne 0,27 

24. Tanowo 396 16 Gw gazociąg     0,01  0,01 

25. Tanowo 396/2 16 

15KZ komunikacja RVI   0,05     
mineralne 

0,89 
Gw gazociąg 

RVI   0,62 
ŁIV   0,08 
PsV   0,10 

LsIV   0,02 0,02   organiczne 

mineralne 

26. Tanowo 396/3 16 Gw gazociąg PsV   0,02     mineralne 0,02 

27. Tanowo 403 16 Gw gazociąg   0,01    0,01 

28. Tanowo 406 16 

15KZ komunikacja RVI   0,03     
mineralne 

0,38 
Gw gazociąg 

RVI   0,29 
ŁIV   0,06 

    
organiczne 

29. Tanowo 410 16 Gw gazociąg 
RV   0,06 
RVI   0,21 

    mineralne 0,27 

30. Tanowo 411 16 Gw gazociąg   0,01    0,01 

31. Tanowo 413 16 WZ ujęcie wody 
RVI  0,02 
ŁIV  0,13 

    
mineralne 

0,15 
organiczne 

32. Tanowo 418 16 16KL komunikacja RV   0,03     mineralne 0,03 

33. Tanowo 421/1 16 16KL komunikacja RVI   0,04     mineralne 0,04 

34. Tanowo 
428/ 
10 

18 Gw gazociąg RV   0,29     mineralne 0,29 

35. Tanowo 430/4 17 Gw gazociąg PsV   0,06     mineralne 0,06 

36. Tanowo 474/1 17 Gw gazociąg   0,01    0,01 

37. Tanowo 534/1 17 Gw gazociąg RV   0,26     mineralne 0,26 

38. Tanowo 535 17 Gw gazociąg   0,01    0,01 

39. Tanowo 536 17 18KL komunikacja ŁIV   0,04     organiczne 0,04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

40. Tanowo 538 17 Gw gazociąg 
RV   0,16 
ŁIV   0,13 

    
mineralne 

0,29 
organiczne 

41. Tanowo 545 17 

17KD komunikacja RVI   0,02     mineralne 

0,45 
18KL komunikacja 

ŁIV   0,08 
PsV   0,01 
PsVI   0,01 

    
organiczne 

mineralne 

Gw gazociąg 
RVI   0,11 

    
mineralne 

ŁIV   0,22 organiczne 

42. Tanowo 551 17 17KD komunikacja RVI   0,04     mineralne 0,04 

43. Tanowo 563 17 
19KL komunikacja RV   0,01     

mineralne 0,16 
Gw gazociąg RV   0,15     

44. Tanowo 565 17 

19KL komunikacja RV   0,06     

mineralne 0,43 
Gw gazociąg 

RV   0,29 
ŁIV   0,08 

    

45. Tanowo 570/3 18 Gw gazociąg RVI   0,01     mineralne 0,01 

46. Tanowo 
685/ 
10 

15 Gw gazociąg 
RV   0,06 
ŁV   0,04 

    mineralne 0,10 

47. Tanowo 
685/ 
11 

15 Gw gazociąg ŁV   0,05  0,01   organiczne 0,06 

48. Tanowo 794 14 Gw gazociąg 
ŁIV   0,01 
ŁV   0,09 

    organiczne 0,10 

49. Trzeszczyn 3 19 Gw gazociąg RVI   0,14     mineralne 0,14 

50. Trzeszczyn 4/1 19 Gw gazociąg RVI   0,24     mineralne 0,24 

51. Trzeszczyn 6 19 Gw gazociąg RVI   0,08     mineralne 0,08 

52. Trzeszczyn 7 19 Gw gazociąg RVI   0,07     mineralne 0,07 

53. Trzeszczyn 8 19 Gw gazociąg RVI   0,07     mineralne 0,07 

54. Trzeszczyn 12/9 19 Gw gazociąg     0,03  0,03 

55. Trzeszczyn 12/12 19 Gw gazociąg 
RVI   0,21 
PsV   0,12 

    mineralne 0,33 

56. Trzeszczyn 12/17 19 Gw gazociąg RVI   0,26     mineralne 0,26 

57. Trzeszczyn 23/2 19 Gw gazociąg   0,01    0,01 

58. Trzeszczyn 42/5 19 Gw gazociąg     0,01  0,01 

59. Trzeszczyn 72 19 Gw gazociąg RV   0,11     mineralne 0,11 

60. Trzeszczyn 73 19 Gw gazociąg RV   0,09     mineralne 0,09 

61. Trzeszczyn 74 19 Gw gazociąg RV   0,14     mineralne 0,14 

62. Trzeszczyn 75/1 19 Gw gazociąg RV   0,02     mineralne 0,02 

63. Trzeszczyn 205/5 19 
23KL komunikacja RIV   0,02     

mineralne 0,10 
Gw gazociąg RIV   0,08     

64. Trzeszczyn 206 19 
23KL komunikacja RIV   0,08   0,02  

mineralne 0,20 
Gw gazociąg RIV   0,10     

65. Trzeszczyn 212/2 19 Gw gazociąg RzVI   0,07     mineralne 0,07 

66. Trzeszczyn 213/1 19 Gw gazociąg RIV   0,12     mineralne 0,12 

67. Trzeszczyn 214/1 19 Gw gazociąg RIV   0,06     mineralne 0,06 

68. Trzeszczyn 214/2 19 Gw gazociąg RIV   0,06     mineralne 0,06 

69. Trzeszczyn 215/2 19 Gw gazociąg 
RIV   0,10 
RV   0,04 

    mineralne 0,14 

70. Trzeszczyn 237/5 19 20KG komunikacja RV   0,09     mineralne 0,09 

71. Trzeszczyn 237/6 19 20KG komunikacja  LzIV   0,10    mineralne 0,10 

72. Trzeszczyn 238 19 20KG komunikacja     0,02  0,02 

73. Trzeszczyn 242 19 Gw gazociąg     0,02  0,02 

74. Trzeszczyn 246 19 Gw gazociąg 
RV   0,10 
RVI   0,11 
RzVI   0,16 

    mineralne 0,37 

75. Trzeszczyn 247/1 19 Gw gazociąg RV   0,11     mineralne 0,11 

76. Trzeszczyn 249 19 Gw gazociąg ŁVI   0,09     mineralne 0,09 

77. Trzeszczyn 250 19 1IG gazownictwo RV   0,34     mineralne 0,34 

78. Trzeszczyn 251 19 
Gw gazociąg RV   0,08     

mineralne 0,20 
1IG gazownictwo RV   0,12     

79. Trzeszczyn 252 19 Gw gazociąg  LzV   0,14    mineralne 0,14 

80. Trzeszczyn 253 19 20KG komunikacja   0,01    0,01 

81. Trzeszczyn 255 19 20KG komunikacja   0,02    0,02 

82. Trzeszczyn 256 19 20KG komunikacja RV   0,03     mineralne 0,03 

83. Trzeszczyn 257/1 19 

20KG komunikacja  LzIV   0,14    

mineralne 0,33 24KL komunikacja  LzIV   0,14    

2IG gazownictwo  LzIV   0,05    

84. Trzeszczyn 257/2 19 20KG komunikacja  LzIV   0,17    mineralne 0,17 

85. Trzeszczyn 257/3 19 Gw gazociąg     0,02  0,02 

 



 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

86. Trzeszczyn 259 19 20KG Komunikacja PsIV   0,29     mineralne 0,29 

87. Trzeszczyn 260 19 20KG komunikacja PsIV   0,15     mineralne 0,15 

R  A  Z  E  M 

RIV  0,62 
RV  3,26 
RVI  2,74 
ŁIV  3,30 
ŁV  0,40 
ŁVI  0,09 

PsIV  0,44 
PsV  0,35 
PsVI  0,01 
RzVI 0,23 

LsIV  0,02 
LzIV  0,60 
LzV  0,18 

 

0,20 0,02 0,12  12,58 

 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 28. 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych zmianą planu ustala się stawkę 
0% słuŜącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z 
uchwaleniem niniejszej zmiany planu.  

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police przyjętego 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. 
Urz. Woj. Szczecińskiego z 1989r. Nr 1, poz. 5), podtrzymanego 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. Urz. Woj. 
Szczecińskiego z 1991r. Nr 1, poz. 4), zmienionego w części Uchwałą Nr XXIV/176/92 
Rady Gminy i Miasta Police z dnia 28 lutego 1992r. w sprawie wprowadzenia zmian w 
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Police (Dz. Urz. Woj. 
Szczecińskiego z 1992r. Nr 4, poz. 55), oraz Uchwałą VII/50/94  Rady Miejskiej w 
Policach z dnia 9 grudnia 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police oraz uchwalenia miejscowego planu 
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tanowo – gmina  
Police  (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1994r. Nr16, poz. 166).   

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.  
 
 
 

Przewodnicz ący Rady 
 
 

Kazimierz Wirkijowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

Uzasadnienie 
 
Projekt niniejszej uchwały przedstawia Burmistrz Gminy Police. 

PrzedłoŜony projekt uchwały stanowi uwieńczenie prowadzonych od 2,5 roku prac 
planistycznych zapoczątkowanych podjętą w dniu 27 marca 2001r. przez Radę Miejską 
w Policach uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w obrębach Zalesie, 
Węgornik, Tanowo, Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo, Drogoradz, Karpin, Dębostrów, w 
części dotyczącej wprowadzenia do planu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 
i strefy wokół gazociągu określającej zasady zagospodarowania, tzw. „Gaz”. Wniosek w 
sprawie zmian w planie złoŜyło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Zgodnie 
z umową zawartą w dniu 20 grudnia 2000r. pomiędzy Gminą Police a PGNiG SA, II 
etap gazyfikacji Gminy Police, tj. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłączy 
na terenie miejscowości: Wieńkowo, Police - Jasienica, Dębostrów, Niekłończyca, 
Uniemyśl, Drogoradz i TrzebieŜ wraz z sieciami ulicznymi i przyłączami do posesji, 
rozpocznie się w 30 dni po wejściu w Ŝycie niniejszej uchwały i będzie finansowany ze 
środków PGNiG SA. 
Z uwagi na to, Ŝe przedmiot niniejszych zmian w planie ogranicza się do przeznaczenia 
terenu pod lokalizację gazociągu, nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości w 
związku z jego uchwaleniem. Z tego powodu proponuje się ustalić na całym obszarze 
zmian w planie stawkę procentową słuŜącą naliczeniu tzw. renty planistycznej w 
wysokości 0%.  

Mając na uwadze postanowienia umowy, o której mowa wyŜej oraz korzyści 
finansowe płynące z realizacji gazociągu na terenie gminy, a takŜe gazyfikację 
miejscowości połoŜonych w jej północnej części, wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.  

 


