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UCHWAŁA Nr XLV/349/06 
Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 30 maja 2006 roku 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania 
przestrzennego pn.: „Trzebie ż – komunalna ”. 
 
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492 z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006r. Nr 45, poz. 
319), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/118/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 
listopada 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn.: „Trzebież – komunalna”, po stwierdzeniu 
zgodności ze Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Police zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIX/297/98 Rady Miejskiej w Policach z dnia 
22 lutego 1998 roku, zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XI/88/03 z dnia 
8 lipca 2003 roku, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn.: „Trzebież – komunalna”, przyjętego Uchwałą nr XLV/345/01 Rady 
Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001 r. 

2. Granice obszaru objętego zmianą planu zaznaczono na rysunku zmiany planu w 
skali 1:1000 stanowiącym załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

3. Integralną część uchwały stanowią następujące załączniki: 
1) rysunek zmiany planu stanowiący załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
2) wyrys ze studium stanowiący załącznik nr 9; 
3) wykaz uwag do zmiany planu wraz z rozstrzygnięciem sposobu ich rozpatrzenia, 

stanowiący załącznik nr 10; 
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 11. 
4. Przedmiotem zmiany planu jest określenie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenu dla funkcji: zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej, usługowej, usługowo-produkcyjnej, cmentarza, infrastruktury technicznej i 
komunikacji, terenów rolnych i leśnych.  

5. Niniejsza, zmiana miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje 
obszar o powierzchni 49,02 ha, położony w obrębie geodezyjnym Trzebież w gminie 
Police. 

 
§ 2. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany planu: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym zmianą planu, a ustalenia 
szczegółowe zawarte w tzw. „Kartach terenów” obowiązują dla poszczególnych 
terenów elementarnych i mają jednolity układ formalny. Ustalenia szczegółowe 
zawarto w dwunastu grupach i oznaczono numerami od 1 do 12: 
a) przeznaczenie terenu, 
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
c) zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
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współczesnej, 
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
f) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych, 
h) zasady i warunki podziału nieruchomości, 
i) zasady obsługi w zakresie komunikacji, 
j) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, 
k) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu, 
l) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości; 
2) każdy „Teren elementarny” oznaczono na rysunku zmiany planu oraz w tekście 

niniejszej uchwały identyfikatorem cyfrowo-literowym, tzw. „Symbolem terenu”. Cyfra 
oznacza numer kolejnego „Terenu elementarnego”, a następujący po nim symbol 
literowy oznacza funkcję terenu. W przypadku oznaczenia terenów dróg przed 
kolejnym numerem terenu drogi postawiono symbol literowy oznaczający klasę drogi; 

3) nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmiany planu. 
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu stanowiącym 

załączniki z numerami 1,2,3,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały są obowiązującymi 
ustaleniami zmiany planu: 
1) granica obszaru objętego planem miejscowym; 
2) granice terenów zamkniętych; 
3) obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków; 
4) strefa B ochrony konserwatorskiej; 
5) strefa K ochrony konserwatorskiej; 
6) strefa ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych; 
7) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie 

zagospodarowania; 
8) obowiązujące linie zabudowy; 
9) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
10)  proponowane podziały na działki budowlane; 
11)  istniejące bądź projektowane magistrale wodociągowe; 
12)  projektowana kanalizacja ściekowa; 
13)  projektowana kanalizacja deszczowa. 
 

§ 3. 1.Ustala się przeznaczenie terenów o różnym sposobie zagospodarowania 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z 
rysunkiem zmiany planu: 
1) teren stacji transformatorowej – 1 E; 
2) tereny przepompowni ścieków – 2 K, 3 K, 4 K, 5 K ; 
3) tereny parkingów i garaży – 6 KP, 7 KP, 8 KP, 9 KP, 10 KP ; 
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – 11 MN,U, 12 MN,U,    

13 MN,U, 14 MN,U, 15 MN,U, 16 MN,U, 17 MN,U, 18 MN,U, 19 MN,U, 20 MN,U, 21 
MN,U, 22 MN,U, 23 MN,U, 24 MN,U, 25 MN,U; 

5) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 26 MW; 
6) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – 27 P; 
7) tereny upraw rolnych, pastwisk, łąk i nieużytków – 28 R, 29 R, 30 R, 31 R, 32 R, 33 

R; 
8) teren obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych – 34 RU; 35 RU; 
9) tereny obsługi w gospodarstwach leśnych z usługami – 36 RU,U, 37 RU,U, 38 RU,U, 

39 RU,U; 
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10)  tereny zabudowy usługowej – 40 U, 41 U; 
11)  teren zabudowy usług oświaty – 42 UO, 43 UO; 
12)  teren zabudowy usług zdrowia – 44 UZ; 
13)  wody powierzchniowe – 45 WS, 46 WS, 47 WS, 48 WS, 49 WS; 
14)  teren cmentarza – 50 ZC; 
15)  teren zieleni izolacyjnej – 51 ZI; 
16)  tereny lasów – 52 ZL, 53 ZL, 54 ZL ; 
17)  teren zieleni nieurządzonej – 55 ZR; 
18)  teren drogi publicznej klasy drogi głównej – KDG 01; 
19)  tereny drogi publicznej klasy drogi zbiorczej – KDZ 02, KDZ 03, KDZ 04, KDZ 05, 

KDZ 06; 
20)  tereny drogi publicznej klasy drogi lokalnej – KDL 07, KDL 08, ; 
21)  tereny drogi publicznej klasy drogi dojazdowej – KDD 09, KDD 10,     KDD 11 ; 
22)  tereny drogi wewnętrznej oznaczone – KDW 12. KDW 13, KDW 14, KDW 15,     

KDW 16, KDW 17, KDW 18 ; 
23)  ciąg pieszo - jezdny  - KPJ 19 ; 
24)  teren komunikacji kolejowej – KK 20 ; 
25)  teren lądowiska śmigłowców – KL 21 . 

2. Pozostałe tereny wskazane granicami terenów zamkniętych zgodnie z rysunkiem 
zmiany planu, stanowią tereny dla których nie wprowadza się ustaleń zgodnie z 
przepisami odrębnymi.  

 
§ 4. W granicach objętych opracowaniem niniejszej zmiany planu miejscowego nie 

wskazuje się ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, natomiast 
ustalenia szczegółowe w tym zakresie zostały wskazane w kartach terenów odnoszących 
się do poszczególnych terenów elementarnych. 

 
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 
1) w zakresie ochrony środowiska ustala się: 

a) przekroczenie dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez 
emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, 
wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych, winno zamykać się w granicach działki 
budowlanej lub zespołu działek, na których jest wytwarzane, 

b) na obszarze objętym ustaleniami planu wprowadza się zakaz lokalizowania 
przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko lub mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem: 
- dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń, 
- obiektów, w tym sieci, infrastruktury technicznej, 
- inwestycji na terenach oznaczonych symbolami P, KL,  

c) ustala się zakaz składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych w granicach 
obszaru objętego planem miejscowym, 

d) ustala się, że dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami terenu dopuszczalne poziomy 
hałasu muszą być zgodne z klasyfikacją podaną w obowiązujących przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, 

e) wskazuje się strefę ochrony ujęcia wódy podziemnej w Trzebieży, w granicach 
której wszelkie zagospodarowanie i zabudowa muszą być zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Rozporządzenie Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie); 
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2) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 
a) ochronę szczególnie cennych siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk grzybów, roślin 

i zwierząt gatunków chronionych, podlegających ochronie na podstawie 
obowiązujących przepisów odrębnych, 

b) zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania: drzew i krzewów, zadrzewień i 
zakrzewień wzdłuż cieków wodnych oraz na terenach cennych zbiorowisk 
obszarów podmokłych, za wyjątkiem: 

 - terenu położonego w strefie K ochrony konserwatorskiej, gdzie obowiązują 
ustalenia § 6 pkt 8), 9), 10), 

 - realizacji, modernizacji i przebudowy dróg publicznych, 
c) zachowanie naturalnych skarp, obniżeń terenu, zbiorników wodnych i obszarów 

wodno-błotnych, 
d) ochronę i właściwe kształtowanie terenów leśnych, zgodnie z zasadami 

zrównoważonej gospodarki leśnej. 
 

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 
1) plan wskazuje następujące obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków: 

a) budynek nr 72 położony przy ul. WOP, zgodnie z załącznikiem nr 1, 
b) budynek nr 15 położony przy ul. Kościuszki, zgodnie z załącznikiem nr 3, 
c) budynki nr 7,9,17,19, 23, 27 położone przy ul. WOP, zgodnie z załącznikiem nr 4, 
d) budynek nr 26 położony przy ul. Osadników, zgodnie z załącznikiem nr 5; 

2) ochronie podlega forma architektoniczna obiektów wpisanych do ewidencji zabytków 
gminy Police, a w szczególności gabaryty wysokościowe, forma dachu i rodzaj 
pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji oraz forma stolarki okiennej i drzwiowej; 

3) ustala się dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków gminy Police 
utrzymanie tradycyjnej kompozycji architektonicznej obiektu, poprzez: 
a) opiniowanie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków działań mających wpływ 

na wygląd obiektu, 
b) opracowanie dokumentacji konserwatorskiej w przypadku rozbiórki obiektu. 

4) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej B, która obejmuje wszystkie tereny 
elementarne w granicach objętych planem miejscowym przedstawione na rysunku 
planu stanowiącym załącznik nr 4 oraz część terenów przedstawionych na załączniku 
nr 3. 

5) wszelkie zagospodarowanie, zabudowa i użytkowanie w granicach strefy B musi: 
a) uwzględniać istniejące związki kompozycji architektonicznej, urbanistycznej i 

zieleni komponowanej m.in. obsadzenia alejowe ulic, 
b) być dostosowane do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, 

skali, formy, bryły, faktury, podziałów architektonicznych, 
c) zachowywać istniejące proporcje wysokościowe zabudowy; 

6) w obrębie strefy B wszystkie działania, mające wpływ na kompozycję przestrzenną, 
układ zabudowy muszą być opiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

7) ustala się strefę K ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym 
załącznik nr 7; 

8) w strefie K ochrony konserwatorskiej ochronie podlega: 
a) historyczna granica założeń, 
b) rozplanowanie i skład gatunkowy zieleni, 
c) układ kwater cmentarnych, 
d) obiekty małej architektury, 
e) zabytki sepulkralne; 
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9) wszelkie zagospodarowanie, zabudowa i użytkowanie w granicach strefy K musi 
zmierzać do: 
a) zachowania, konserwacji i rewaloryzacji elementów wymienionych w pkt 8) 

zagospodarowania założeń zieleni, 
b) wyłączenia spod zabudowy terenów cmentarzy, z dopuszczeniem zabudowy w 

miejscu zniszczonych obiektów lub w miejscu uzgodnionym z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków na podstawie projektu rewaloryzacji, 

c) oznakowania cmentarzy, jako historycznego miejsca pochówku, 
d) ewentualnego przeniesienia zagrożonych zabytków sepulkralnych do lapidarium; 

10) ustala się obowiązek uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich prac 
porządkowych lub rewaloryzacyjnych prowadzonych w strefie K ochrony 
konserwatorskiej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 
§ 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 
1) wyznacza się następujące tereny i obiekty przeznaczone na cel publiczny: 

a) tereny dróg publicznych klasy drogi: głównej, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, 
b) tereny usług oświaty, 
c) cmentarz; 

2) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w 
szczególności: obiekty ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi 
technicznej, obiekty i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, urządzenia wodne i 
melioracji, ścieżki rowerowe można realizować na każdym terenie elementarnym w 
sposób zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi; 

3) jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej dopuszcza się realizację nośników 
reklamowych w formie: 
a) słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3 m i średnicy nie większej niż 

1.5 m, 
b) tablic, neonów, ekranów o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym nie 

większym niż 8 m2; 
4) zabrania się lokalizowania nośników reklamowych: 

a) na terenie lasów oraz terenach produkcji rolniczej, łąk, pastwisk, nieużytków, 
b) w pasie terenu obejmującym jezdnie w krawężnikach, wraz z terenem położonym 

na zewnątrz jezdni po 2 m od krawężnika dla ulic zbiorczych, lokalnych i 
dojazdowych, 

c) na terenach kolejowych; 
5) na całym obszarze objętym opracowaniem zakazuje się lokalizacji tymczasowych 

obiektów handlowych niezwiązanych z gruntem o powierzchni powyżej 50 m². 
 
§ 8. Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 

1) ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnym sposobie 
zagospodarowania określone na rysunku planu; 

2) wyznacza się obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu. Zabudowa 
mieszkaniowa lub usługowa na terenach elementarnych, na których wyznaczono 
obowiązujące linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami. Dopuszcza 
się wysunięcie przed linię zabudowy części budynku np. ryzalitów lub wykuszy, o łącznej 
powierzchni liczonej po obrysie zewnętrznym do 3m2, z zastrzeżeniem przepisów 
odrębnych; 

3) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu. Wszelka 
zabudowa na terenach elementarnych, na których wyznaczono nieprzekraczalne linie 
zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami. Dopuszcza się wysunięcie przed 
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linię zabudowy części budynku np. ryzalitów lub wykuszy, o łącznej powierzchni liczonej po 
obrysie zewnętrznym do 3m2, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 

4) ustala się, że maksymalna wysokość zabudowy jest to odległość mierzona w pionie od 
poziomu terenu, przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy dachu lub 
najwyższego punktu pokrycia dachu. 

 
§ 9. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów i obiektów 

podlegających ochronie, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi: 
1) ustala się, że wszystkie tereny elementarne w granicach objętych planem miejscowym 

przedstawione na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 6 są położone w 
granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych; 

2) wszelkie zagospodarowanie i zabudowa w granicach pasa ochronnego brzegu 
morskich wód wewnętrznych musi być zgodna z właściwymi w tym zakresie 
przepisami, a wszelkie decyzje o pozwoleniu na budowę dla obiektów budowlanych 
wymagających uzyskania takiej decyzji lub wymagających zgłoszenia i 
lokalizowanych w granicach pasa ochronnego morskich wód wewnętrznych, muszą 
być uzgadniane z właściwym Urzędem Morskim; 

3) ustala się, że wszystkie tereny elementarne przedstawione na załączniku nr 6 są 
położone w granicach potencjalnego zagrożenia  powodzią; 

4) dla terenów elementarnych położonych w granicach potencjalnego zagrożenia 
powodzią ustala się, że: 
a) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy należy 

przeprowadzić badania gruntu, przy czym przeprowadzenia powyższych badań 
nie wymagają prace budowlane polegające na remoncie, przebudowie, 
nadbudowie lub rozbudowie istniejących obiektów budowlanych oraz budowie 
obiektów budowlanych bez podpiwniczenia, 

b) wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne i urządzenia 
przeciwpowodziowe muszą być uzgodnione z ich zarządcą lub sprawującym 
prawa właścicielskie; 

5) wskazuje się konieczność podniesienia rzędnej terenu (do wys. 1,4 m n.p.m.) na 
obszarze położonym w granicach potencjalnego zagrożenia powodzią dla inwestycji 
na terenach elementarnych oznaczonych symbolami 1 E, 5 K i 27 P. 

 
§ 10. Ustalenia dotyczące  szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym: 
1) na całym obszarze objętym opracowaniem nie występują obszary wymagające 

ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości; 
2) ograniczenia wielkości wydzielanych działek oraz zakazy podziałów nie dotyczą 

wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzieleń dojazdów za 
wyjątkiem terenów elementarnych przeznaczonych wyłącznie na cele urządzeń 
infrastruktury technicznej lub cele komunikacji; 

3) oznaczone na rysunkach linią przerywaną projektowane granice działek ilustrują 
zasady parcelacji – nie są obligatoryjne; 

4) w przypadku podziału działek, należy przyjąć: 
a) wielkości wskazane w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów 

elementarnych, 
b) na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług ustala się minimalny front 

nowowydzielanej działki o szerokości do 20 m, 
c) na cele wszelkiej zabudowy usługowej ustala się minimalny front nowowydzielanej 

działki o szerokości do 25 m, 
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d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi być zawarty do 
90o. 

 
§ 11. Ustalenia dotyczące zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) ustala się ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych obowiązujące dla 
całego obszaru objętego ustaleniami planu: 
a) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować 

w granicach działki lub zespołu działek, na których istnieje lub realizowana jest 
inwestycja, 

b) ilość miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów musi być zgodna z 
ustaleniami szczegółowymi; 

2) ustala się, że drogi: KDG 01, KDZ 02, KDZ 03, KDZ 04, KDZ-05, KDZ 06, KDL  07, 
KDL 08 stanowią podstawowe elementy układu komunikacyjnego obszaru objętego 
planem miejscowym; 

3) ustala się, że drogi publiczne klasy drogi dojazdowej, drogi wewnętrzne oraz ciągi 
pieszo-jezdne stanowią uzupełnienie podstawowego układu komunikacyjnego 
obszaru objętego planem miejscowym; 

4) ustala się, że powiązanie układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem 
miejscowym z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewnia droga KDG 01. 

 
§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej. 
1) podziemne sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny 

przeznaczone na cele publiczne, przez tereny dróg publicznych oraz przez tereny 
dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych; 

2) ustalenia dotyczące gospodarki ściekowej: 
a) ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków, 
b) w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci na działkach budowlanych 

gdzie, a wody gruntowe są w wysokich stanach poniżej 1,5 m w stosunku do 
powierzchni terenu, do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się dla 
mieszkalnictwa i usług, z wyłączeniem usług wytwarzających ścieki, 
odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w 
granicach działek budowlanych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni 
ścieków, 

c) wody opadowe z terenów utwardzonych dróg publicznych powinny być ujmowane 
w system powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych; 

d) wody opadowe z terenów zabudowanych obiektami produkcyjnymi, składami, 
magazynami powinny być odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej do 
oczyszczalni ścieków, 

e) odprowadzenie wód deszczowych z terenów pozostałych dróg, działek 
budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe 
oraz infrastrukturę techniczną, jeżeli nie wskazują inaczej ustalenia szczegółowe, 
może nastąpić do gruntu w granicach działki,  

f) podczyszczenie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę: 

a) dopuszcza się zachowanie istniejących studni w granicach działek budowlanych i 
czerpanie z nich wód, 

b) dopuszcza się lokalizowanie awaryjnych studni głębinowych zgodnie z „Planem 
zaopatrzenia ludności w wodę pitną w sytuacjach nadzwyczajnych dla miasta i 
gminy Police”; 

4) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną: 
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a) zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejących lub projektowanych linii 
napowietrznych 15 kV i 0,4 kV lub alternatywnych źródeł energii, 

b) nowe budynki będą zasilane w energię elektroenergetyczną po zrealizowaniu 
odpowiedniej infrastruktury energetycznej lub alternatywne źródła energii oraz 
plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia w 
energię elektryczną, 

c) istniejące linie napowietrzne niskiego napięcia, kolidujące z projektowanym 
zainwestowaniem terenu - do przebudowy poprzez ich stopniową likwidację 
i zastępowanie, w ramach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi; 

5) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energie cieplną i gaz:  
a) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorowe lub indywidualne źródła dostarczania 

ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z 
funkcją, z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej, gazu, oleju 
niskosiarkowego, węgla spalanego w piecach niskoemisyjnych lub odnawialnych 
źródeł energii; 

b) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, 
c) zasilanie gazem przewodowym średniego ciśnienia, doprowadzonym z 

projektowanej stacji redukcyjno - pomiarowej I ° zlokalizowanej w m. Dębostrów. 
6) telekomunikacja: 

a) ustala się zachowanie  istniejącej kablowej sieć telekomunikacyjnej i jej rozbudowę 
według potrzeb, 

b) istniejące telekomunikacyjne linie napowietrzne, kolidujące z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu - do przebudowy. Dopuszcza się ich stopniową 
likwidację i zastępowanie, w ramach remontów i przebudowy, sieciami kablowymi; 

7) ustala się, że gromadzenie odpadów oraz ich składowanie musi być zgodne z 
zasadami gospodarowania odpadami obowiązującymi w gminie Police. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 13. Dla terenów elementarnych obowiązują następujące ustalenia: 
 

1. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 1 E: 
Symbol terenu: 1 E Nr załącznika: 6 powierzchnia terenu [ha]: 0,004 ha 

1) przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
zakaz zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20 m²; 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 5%, 
c) maksymalna wysokość zabudowy – 2 metry, 
d) dopuszcza się lokalizację stacji słupowej. 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód 
wewnętrznych oraz w granicach potencjalnego zagrożenia powodzią, 
obowiązują ustalenia zawarte w §9; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z ul. 
Kwiatkowskiego poprzez teren elementarny oznaczony symbolem 51 ZI 
zgodnie z rysunkiem planu; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącej linii 
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technicznej elektroenergetycznej średniego napięcia zlokalizowanej wzdłuż ul. 
Kwiatkowskiego; 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
2. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 2 K; 3 K; 4 K: 

Symbol terenu: 2 K Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,003 ha 
Symbol terenu: 3 K Nr załącznika: 5 powierzchnia terenu [ha]: 0,002 ha 
Symbol terenu: 4 K Nr załącznika: 5 powierzchnia terenu [ha]: 0,005 ha 

1) przeznaczenie terenu: przepompownia ścieków; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
zakaz zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy przepompowni ścieków – 10 m², 
b) dopuszcza się, aby powierzchnia biologicznie czynna stanowiła 0% 
powierzchni terenu, 
c) maksymalna wysokość zabudowy – 1 metr 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działek po granicach terenów elementarnych (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji warunki komunikacyjne  
a) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 2 K z drogi wewnętrznej (KDW 

12), 
b) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 3 K z drogi wewnętrznej (KDW 

17), 
c) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 4 K z drogi wewnętrznej (KDW 

17), 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa: 

- dla terenu 2 K– obsługa kolektora kanalizacji deszczowej o parametrach 
Ø 0,25 m projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KDW 12, 

- dla terenu 3 K - obsługa kolektora kanalizacji deszczowej o parametrach 
Ø 0,25 m, 

- dla terenu 4 K- obsługa kolektora kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 
0,20 m projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KDW 17, 

b) odprowadzenie wód opadowych z terenu przepompowni nastąpi do rowu 
melioracyjnego znajdującego się na obszarze 29 R, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną: 
- dla terenu 2 K zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii niskiego 

napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi KDW 12, 
- dla terenów  3 K i  4 K zasilanie w energię z istniejącej linii 

elektroenergetycznej średniego lub niskiego napięcia po jej rozbudowie 
wzdłuż linii rozgraniczającej z drogą KDW 17, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 
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3. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 5 K: 
Symbol terenu: 5 K Nr załącznika: 6 powierzchnia terenu [ha]: 0,007 ha 

1) przeznaczenie terenu: przepompownia ścieków; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
zabrania się wprowadzania innej zabudowy niż obiekty infrastruktury 
technicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy przepompowni ścieków – 10 m², 
b) dopuszcza się, aby powierzchnia biologicznie czynna stanowiła 0% 
powierzchni terenu, 
c) maksymalna wysokość zabudowy – 1 metr  

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód 
wewnętrznych oraz w granicach potencjalnego zagrożenia powodzią, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działek po granicach terenów elementarnych (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji ustala się obsługę komunikacyjną terenu 5 K z ul. Kwiatkowskiego; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa – obsługa kolektora kanalizacji ściekowej o 

parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach rozgraniczających ul. 
Kwiatkowskiego poza granicami planu, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia zlokalizowanej 
wzdłuż ul. Kwiatkowskiego; 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
4. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  6 KP; 7 KP: 

Symbol terenu: 6 KP Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,04 ha 
Symbol terenu: 7 KP Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,08 ha 

1) przeznaczenie terenu: parkingi i gara że dla samochodów; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
a) zabudowa garażowa realizowana jako jeden obiekt budowlany, 
b) każdy garaż musi stanowić powtarzalny moduł o ujednoliconych cechach 

architektonicznych i gabarytach; 
c) na terenie 6 KP ustala się możliwość realizacji 4 nowych obiektów 

garażowych o jednakowych gabarytach; 
d) na terenie 7 KP ustala się możliwość realizacji 8 nowych obiektów 

garażowych o jednakowych gabarytach; 
e) wzdłuż granicy terenu 7 KP z terenem 45 WS należy wprowadzić szpaler 

drzew; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 
według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

 
5) wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 
według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 70%,  
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

10%,  
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.7; 
d) maksymalna wysokość zabudowy – 5 m, 
e) dachy – dostosowane nachyleniem połaci oraz materiałem do obiektów 

istniejących, 
f) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy garażowej na granicy działki 

budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
7) granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
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8) zasady i warunki podziału nieruchomości minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki na cele garażu lub parkingu 
dla samochodu - 30 m2; 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z drogi 
wewnętrznej (KDW 12), 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi KDW 12, 

b) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
5. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  8 KP, 9 KP: 

Symbol terenu: 8 KP Nr załącznika: 3 powierzchnia terenu [ha]: 0,02 ha 
Symbol terenu: 9 KP Nr załącznika: 4 powierzchnia terenu [ha]: 0,08 ha 

1) przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
a) na terenie 8 KP ustala się możliwość realizacji 7 miejsc postojowych – 

prostopadłych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych; 
b) na terenie 9 KP ustala się możliwość realizacji 24 miejsc postojowych – 

skośnych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych; 
c) wzdłuż granicy terenu z terenami zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usług 

oświaty należy wprowadzić szpaler drzew; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 
według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

tereny 8 KP i 9 KP w całości położone w granicach strefy B ochrony 
konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 7; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu 
elementarnego - 20%; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – dla terenu elementarnego     8 KP ustala się 
obsługę komunikacyjną z drogi publicznej położonej poza granicami 
obszaru objętego planem ulicy T. Kościuszki; 

b) warunki komunikacyjne – dla terenu elementarnego     9 KP ustala się 
obsługę komunikacyjną z drogi publicznej klasy drogi lokalnej (KDL 08) lub 
drogi wewnętrznej (KDW 16); 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa: 
− dla terenu 8 KP odprowadzanie ścieków deszczowych do kolektora 

kanalizacji deszczowej o parametrach od Ø 0,20 do  0,25 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KDD 10, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną: 
- w razie potrzeby oświetlenia terenu proponuje się rozbudowę linii 

elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczających ul. Kościuszki,  

- w razie potrzeby oświetlenia terenu proponuje się rozbudowę linii 
elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczających drogi KDZ 04, 

c) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
 
 
 
 



 12

6. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 10 KP: 
Symbol terenu: 10 KP Nr załącznika: 7 powierzchnia terenu [ha]: 0,16 ha 

1) przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych na potrzeby cmenta rza; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
ustala się możliwość realizacji 54 miejsc postojowych – prostopadłych, w tym 6 
miejsc dla osób niepełnosprawnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 
20%; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej 
położonej poza granicami planu; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną – w razie potrzeby oświetlenia terenu 
ustala się rozbudowę linii elektroenergetycznej, 

b) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
7. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  11 MN,U; 12 MN,U: 

Symbol terenu: 11 MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,54 ha 
Symbol terenu: 12 MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,62 ha 

1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) funkcja uzupełniająca - usługi  - wbudowane w budynki funkcji podstawowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

a) istniejąca kompozycja osiedla do zachowania, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca, 
c) kalenice budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej równoległe do 

frontu działki, 
d) zakaz lokalizowania innych nośników reklamowych niż tablice lub szyldy 

umieszczane na zewnętrznych elewacjach budynków; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 
według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

 
5) wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 
według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej (dla 

działek niezabudowanych) – 40%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

(dla działek niezabudowanych) - 40%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działek 

niezabudowanych) – 0.3, 
e) dla działek zabudowanych parametry ustalone w lit. a), b), c) zachowuje się 

według stanu istniejącego, 
f) maksymalna wysokość zabudowy  - 2 kondygnacje (w tym jedna 

kondygnacja pełna i jedna kondygnacja poddasza użytkowego) lecz nie 
więcej niż 10 m, 

g) dachy – dwuspadowe o kacie nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym 
obie połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek, 

h) dla działek ewidencyjnych nr 235/3 i 235/8 dopuszcza się lokalizowanie 
zabudowy na granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż 3 m 
lecz nie mniejszej niż 1.5 m, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki –  800 m2; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 

budowlanych z drogi wewnętrznej (KDW 12), 
b) warunki parkingowe: 

- ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 
- ustala się dwa dodatkowe miejsca parkingowe na jeden obiekt usługowy; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
rozgraniczających drogi KDW 12, 

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o 
średnicy 80 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDW 12, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi KDW 12, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) gaz – wskazuje się podłączenie do sieci gazowej w przypadku jej 
rozbudowy, 

f) telekomunikacja – wskazuje się rozbudowę kablowej linii telefonicznej w 
liniach rozgraniczających drogi       KDW 12 i podłączenie do niej  
poszczególnych budynków,  

g) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 

wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych; 
12) stawka procentowa służąca naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
8.  Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 13 MN,U: 

Symbol terenu: 13 MN,U Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 0,25 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

b) funkcja uzupełniająca - usługi - wbudowane w budynki funkcji podstawowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
a) istniejąca kompozycja osiedla do zachowania, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolno stojąca, 
c) kalenice budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej równoległe do 

frontu działki, 
d) zabrania się lokalizowania innych nośników reklamowych niż tablice lub 

szyldy umieszczane na zewnętrznych elewacjach budynków; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 
według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

 
5) wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 
według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 50%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

(dla działek niezabudowanych) - 30%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działek 

niezabudowanych) – 0.7, 
e) maksymalna wysokość zabudowy  - 2 kondygnacje (w tym jedna 

kondygnacja pełna i jedna kondygnacja poddasza użytkowego) lecz nie 
więcej niż 10 m, 

f) dachy – dwuspadowe o kacie nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym 
obie połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki –          550 m2; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 
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budowlanych z drogi wewnętrznej (KDW 12), 
b) warunki parkingowe: 

- ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 
- ustala się dwa dodatkowe miejsca parkingowe na jeden obiekt usługowy; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
rozgraniczających drogi KDW 12, 

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o 
średnicy 80 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDW 12, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi KDW 12, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – wskazuje się rozbudowę kablowej linii telefonicznej w 
liniach rozgraniczających drogi KDW 12 i podłączenie do niej  
poszczególnych budynków,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 

wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych; 
12) stawka procentowa służąca naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
9.  Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego:  14 MN,U: 

Symbol terenu: 14 MN,U Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 0,60 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

b) funkcja uzupełniająca – usługi - wbudowane w budynki funkcji podstawowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca, 
b) kalenice budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej równoległe do 

frontu działki, 
c) zabrania się lokalizowania innych nośników reklamowych niż tablice lub 

szyldy umieszczane na zewnętrznych elewacjach budynków; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 
według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

 
5) wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 
według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 60%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

30%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
e) maksymalna wysokość zabudowy  - 2 kondygnacje (w tym jedna 

kondygnacja pełna i jedna kondygnacja poddasza użytkowego) lecz nie 
więcej niż 10 m, 

f) dachy – dwuspadowe o kacie nachylenia połaci do 500, przy czym obie 
połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki –       650 m2, 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 
budowlanych z dróg wewnętrznych (KDW 12, KDW 13), 

b) warunki parkingowe: 
- ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 
- ustala się dwa dodatkowe miejsca parkingowe na jeden obiekt usługowy; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
rozgraniczających drogi KDW 1, w razie wystąpienia potrzeby zaleca się 
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających drogi 
KDW 13, 
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b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o 
średnicy 80 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDW 12, 
w razie wystąpienia potrzeby zaleca się rozbudowę sieci wodociągowej w 
liniach rozgraniczających drogi KDW 13, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi KDW 12, w 
razie wystąpienia potrzeby zaleca się rozbudowę podziemnej linii 
elektroenergetycznej niskiego napięcia wzdłuż linii rozgraniczającej drogi 
KDW 13, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – wskazuje się rozbudowę kablowej linii telefonicznej w 
liniach rozgraniczających drogi KDW 12 i KDW 13 i podłączenie do niej  
poszczególnych budynków,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 

wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych; 
12) stawka procentowa służąca naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
10. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego:  15 MN,U: 

Symbol terenu: 15 MN,U Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,19 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

b) funkcja uzupełniająca - usługi - wbudowane w budynki funkcji podstawowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

teren w całości położony w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 40%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

50%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
e) maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej - 3 kondygnacje (w tym dwie 

kondygnacje pełne i jedna kondygnacja poddasza użytkowego) lecz nie 
więcej niż 12 m, 

f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
g) dachy na budynku mieszkalnym – dwuspadowe o kacie nachylenia połaci od 

300 do 400, przy czym obie połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek; 
h) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych – płaskie dwuspadowe o 

kącie nachylenia połaci od 250 do 450, przy czym obie połacie dachu 
muszą mięć jednakowy spadek 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości zakazuje się wtórnych podziałów terenu na działki budowlane  
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 

budowlanych z drogi publicznej klasy drogi dojazdowej (KDD 09), 
b) warunki parkingowe: 

- ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 
- ustala się dwa dodatkowe miejsca parkingowe na jeden obiekt usługowy; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
rozgraniczających drogi KDZ 03, 

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o 
średnicy 100 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 
03, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
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istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi KDZ 03 i KDD 
09, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci telekomunikacyjnej 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 03,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 

wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) do czasu realizacji zabudowy funkcji podstawowej dopuszcza się 

tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, przy czym kubatura brutto 
pojedynczego obiektu nie może przekraczać 400 m3; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
11. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  16 MN,U; 17 MN,U; 18 MN,U; 19 MN,U: 

Symbol terenu: 16 MN,U Nr załącznika: 3  powierzchnia terenu [ha]: 1,03 ha 
Symbol terenu: 17 MN,U Nr załącznika: 3  powierzchnia terenu [ha]: 1,04 ha 
Symbol terenu: 18 MN,U Nr załącznika: 3  powierzchnia terenu [ha]: 0,32 ha 
Symbol terenu: 19 MN,U Nr załącznika: 3  powierzchnia terenu [ha]: 0,92 ha 

1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
b) funkcja uzupełniająca - usługi - wbudowane w budynki funkcji podstawowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolno stojąca, 
 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

część terenów 16 MN,U, 19 MN,U położonych w granicach strefy B ochrony 
konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 6; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 40%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

50%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
e) maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej  - 2  kondygnacje (w tym 

jedna kondygnacja pełna i jedna kondygnacja poddasza użytkowego) lecz 
nie więcej niż 10 m, 

f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
g) dachy na budynku mieszkalnym – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci do 500, przy czym główne połacie dachu muszą mięć 
jednakowy spadek, 

h) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki – 1000 m2, 
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi być 

do 90
0
; 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 
budowlanych z drogi publicznej klasy drogi dojazdowej (KDD 10) oraz z 
istniejących dróg publicznych położonych poza obszarem planu; 

b) warunki parkingowe: 
- ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 
- ustala się dwa dodatkowe miejsca parkingowe na jeden obiekt usługowy; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
rozgraniczających drogi KDD 10 lub do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
położonej poza obszarem planu, 

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z  projektowanej sieci wodociągowej w 
liniach rozgraniczających drogi KDD 10 lub z istniejących sieci 
zlokalizowanych poza obszarem planu, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – poprzez rozbudowę podziemnej sieci 
elektroenergetycznej niskiego napięcia wzdłuż linii rozgraniczających drogi 
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KDD 10, 
d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 

zawartymi w § 12, 
e) telekomunikacja – wskazuje się rozbudowę kablowej linii telefonicznej w 

liniach rozgraniczających 8-KDD 10 i podłączenie do niej  poszczególnych 
budynków,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 

wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych; 
12) stawka procentowa służąca naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

ustala się stawkę procentową 30% dla wszystkich terenów elementarnych z 
wyłączeniem działek ewidencyjnych nr 494 i 541/2, dla których ustala się 
stawkę procentową 0%. 

 
12. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 20 MN,U: 

Symbol terenu: 20 MN,U Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 0,24 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

b) funkcja uzupełniająca - usługi - wbudowane w budynki funkcji podstawowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca, 
 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

teren w całości położony w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 40%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

40%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
e) maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej - 3 kondygnacje (w tym dwie 

kondygnacje pełne i jedna kondygnacja poddasza użytkowego) lecz nie 
więcej niż 12 m, 

f) maksymalna wysokość zabudowy usługowej wolnostojącej – 7 m, 
g) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
h) dachy na budynku mieszkalnym – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą 
mięć jednakowy spadek; 

i) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 1000m2; 
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi 

być do 90o; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 

budowlanych z drogi publicznej klasy drogi dojazdowej (KDD 11), 
b) warunki parkingowe: 

- ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 
- ustala się dwa dodatkowe miejsca parkingowe na jeden obiekt usługowy; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
rozgraniczających drogi KDD 11,  

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z projektowanej sieci wodociągowej 110 
mm w liniach rozgraniczających drogi KDD 11, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię 
elektroenergetyczną z istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej w 
liniach rozgraniczających drogi KDD 11, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – wskazuje się podłączenie  do istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej  zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDD 
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11,  
f) gospodarka odpadami – według § 12; 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 

b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
13. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  21 MN,U; 22 MN,U: 

Symbol terenu: 21 MN,U Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 0,37 ha 
Symbol terenu: 22 MN,U Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 0,68 ha 

1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) funkcja uzupełniająca - usługi - wbudowane w budynki funkcji podstawowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

a) teren w całości położony w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6, 

b) budynki nr: 17, 19, 23, 27 położone przy ul. WOP są wpisane do ewidencji 
zabytków miasta i gminy Police, obowiązują ustalenia zawarte w  § 6; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – dla terenu elementarnego 22 MN,U (od 
strony drogi lokalnej) zgodnie z rysunkiem planu, 

b) obowiązujące linie zabudowy – dla terenu elementarnego 21 MN,U i 22 
MN,U (od strony drogi KDZ 04) zgodnie z rysunkiem planu; 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 50%,  
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

40%,  
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
f) maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej - 3 kondygnacje (w tym dwie 

kondygnacje pełne i jedna kondygnacja poddasza użytkowego) lecz nie 
więcej niż 12 m, 

g) maksymalna wysokość zabudowy usługowej wolnostojącej – 7 m, 
h) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
i) dachy na budynku mieszkalnym – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą 
mięć jednakowy spadek, 

j) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki -            800 m2; 
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi być 

do 90o; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne  

- ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej 
klasy drogi lokalnej (KDL 08), 

- zachowuje się istniejące zjazdy z drogi zbiorczej (KDZ 04) oraz istniejące 
wjazdy poprzez wydzielone drogi wewnętrzne oraz ustalone 
służebności, 

b) warunki parkingowe: 
- ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 
- ustala się dwa dodatkowe miejsca parkingowe na jeden obiekt usługowy; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
rozgraniczających drogi KDZ 0-4 oraz z do kolektora projektowanego w 
liniach dróg KPJ 18, 

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o 
średnicy 100 mm w liniach rozgraniczających drogi KDZ 04 oraz z sieci 
wodociągowej o zalecanych parametrach 110 mm, projektowanej w 
drodze KDD 11 i drodze KPJ 18, 
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c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię 
elektroenergetyczną z istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej w 
liniach rozgraniczających drogi KDZ 04, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – wskazuje się podłączenie  do istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej  zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 
04,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 

wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych; 
12) stawka procentowa służąca naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
14. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego:  23 MN,U: 

Symbol terenu: 23 MN,U Nr załącznika: 5  powierzchnia terenu [ha]: 0,91 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , 

b) funkcja uzupełniająca - usługi - wbudowane w budynki funkcji podstawowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

budynek nr 26 położony przy ul. Osadników jest wpisany do ewidencji 
zabytków miasta i gminy Police, obowiązują ustalenia zawarte w  § 6; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 40%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

60%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
e) maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej  - 2 kondygnacje (w tym jedna 

kondygnacja pełna i jedna kondygnacja poddasza użytkowego) lecz nie 
więcej niż 10 m, 

f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
g) dachy na budynku mieszkalnym – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą 
mięć jednakowy spadek, 

h) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki -  1500 m2; 
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi być 

do 90o; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z ul. Osadników 

oraz z drogi wewnętrznej (KDW 17), 
b) warunki parkingowe: 

- ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 
- ustala się dwa dodatkowe miejsca parkingowe na jeden obiekt usługowy; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
rozgraniczających drogi KDW 17 lub liniach rozgraniczających ul. 
Osadników, odprowadzenie wód deszczowych do istniejącego rowu 
melioracyjnego, 

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o 
średnicy 150 mm w liniach rozgraniczających ul. Osadników, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię 
elektroenergetyczną z istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej w 
liniach rozgraniczających ul. Osadników, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 
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e) telekomunikacja – wskazuje się podłączenie  do istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej  zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ul. 
Osadników, 

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 

wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych; 
12) stawka procentowa służąca naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
15. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  24 MN,U; 25 MN,U: 

Symbol terenu: 24 MN,U Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 0,38 ha 
Symbol terenu: 25 MN,U Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 1,27 ha 

1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) funkcja uzupełniająca - usługi - wbudowane w budynki funkcji podstawowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza na terenie elementarnym 
24 MN,U, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca lub bliźniacza na 
terenie elementarnym 25 MN,U, 

c) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy bliźniaczej wyłącznie na granicy 
dwóch działek budowlanych, nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy 
bliźniaczej na granicy działki stanowiącej jednocześnie granicę z linią 
rozgraniczającą drogi; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

a) według § 5, 
b) teren położony częściowo w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wód, 

obowiązują ustalenia § 5 pkt.1; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
nie występują elementy wymagające ochrony; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – zgodnie z 

rysunkiem planu, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 40%,  
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

50%,  
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.4, 
f) maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej  - 2 kondygnacje (w tym jedna 

kondygnacja pełna i jedna kondygnacja poddasza użytkowego) lecz nie 
więcej niż 10 m, 

g) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
h) dachy na budynku mieszkalnym – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci do 500, przy czym główne połacie dachu muszą mięć 
jednakowy spadek, 

i) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 

j) w przypadku zabudowy bliźniaczej oba budynki składające się na jeden 
kompleks zabudowy muszą być realizowane jednocześnie i posiadać 
jednakowe detale architektoniczne, w szczególności kształt, pokrycie 
i kolor dachu, 

k) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na granicy działki budowlanej lub w 
odległości mniejszej niż 3 m lecz nie mniejszej niż 1,5 m, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki –   800 m2; 
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi być 

do 90o; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 

budowlanych z drogi wewnętrznej (KDW 18) oraz innych dróg 
wewnętrznych wydzielanych w trakcie podziałów działek, 

b) warunki parkingowe: 
- ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny, 
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- ustala się dwa dodatkowe miejsca parkingowe na jeden obiekt usługowy; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 

kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
rozgraniczających drogi KDZ 05, 

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o 
średnicy 100 mm w liniach rozgraniczających drogi KDZ 05, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię 
elektroenergetyczną z istniejącej linii średniego lub niskiego napięcia 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 05, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – wskazuje się podłączenie  do istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej  zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 
05, 

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 

wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych; 
12) stawka procentowa służąca naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0%  

 
16.Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  26 MW: 

Symbol terenu: 26 MW Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 0,17 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) funkcja uzupełniająca - usługi - wbudowane w budynki funkcji 
podstawowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

a) dopuszczalne dodatkowo obiekty towarzyszące - garaże, budynki 
gospodarcze, 

b) na jednej działce budowlanej można zlokalizować – jeden budynek 
mieszkalny oraz jeden budynek gospodarczy i dwa zespoły garaży; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

a) teren w całości położony w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6, 

b) budynek nr 7 przy ul. WOP wpisany do ewidencji zabytków miasta i gminy 
Police, obowiązują ustalenia zawarte w § 6, przy czym dopuszcza się 
podniesienie kondygnacji budynku przy zachowaniu jego kompozycji 
architektonicznej, 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 

40%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki 

budowlanej 50%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
e) maksymalna wysokość zabudowy mieszkalno-usługowej  - 3 kondygnacje 

lecz nie więcej niż 12 m, 
f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
g) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 
h) dopuszcza się lokalizację istniejącej zabudowy na granicy działki 

budowlanej lub w odległości mniejszej niż 3 m lecz nie mniejszej niż 1.5 m, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości zakazuje się wtórnych podziałów terenu; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 

budowlanych z drogi wewnętrznej (KDW 16), 
b) warunki parkingowe - ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal 

mieszkalny; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 

kanalizacji ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
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rozgraniczających drogi KDZ 04,  
b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o 

średnicy 100 mm w liniach rozgraniczających drogi KDZ 04, 
c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię 

elektroenergetyczną z istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej w 
liniach rozgraniczających drogi KDZ 04, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – wskazuje się podłączenie  do istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej  zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 
04,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, 

za wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych; 
12) stawka procentowa służąca naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
17. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego:  27 P:  

Symbol terenu: 27 P Nr załącznika: 6  powierzchnia terenu [ha]: 0,17 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa: 

- obiekty produkcyjne, 
- składy magazyny - minimum 60% udziału powierzchni użytkowej 

wszystkich budynków znajdujących się na tej działce budowlanej, 
b) usługi związane z funkcją podstawową, 
c) dopuszcza się realizację mieszkań dla właściciela nieruchomości lub 

personelu w  budynkach funkcji podstawowej, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
a) zachowuje się istniejący budynek mieszkaniowy jednorodzinny 

wolnostojący, 
b) dopuszczalne dodatkowo obiekty towarzyszące - garaże, budynki 

gospodarcze; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 
według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) budynki należy lokalizować w minimalnej odległości od linii rozgraniczającej z 
ul. Kwiatkowskiego 4 m, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 40%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

40%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
e) maksymalna wysokość zabudowy funkcji podstawowej i funkcji 

uzupełniającej – 10 m, 
f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 7 m; 
g) dachy na budynkach funkcji podstawowej – dwuspadowe o kacie nachylenia 

połaci do 500, przy czym obie połacie dachu muszą mięć jednakowy 
spadek, 

h) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych – dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 

i) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na granicy działki budowlanej lub w 
odległości mniejszej niż 3 m lecz nie mniejszej niż 1.5 m, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód 
wewnętrznych oraz w granicach potencjalnego zagrożenia powodzią, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki -  1000 m2; 
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi być 

do 90o; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 

budowlanych z ul. Kwiatkowskiego, 
b) warunki parkingowe: 

- ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny, 
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- ustala się dziesięć miejsc parkingowych na każde 1000 m2 
powierzchni zabudowy funkcji podstawowej, 

- ustala się minimum pięć miejsc parkingowych parkingu 
ogólnodostępnego na każdy obiekt związany z obsługą pojazdów 
samochodowych; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków do kolektora kanalizacji  
ściekowej o parametrach Ø 0,20 m projektowanego w liniach 
rozgraniczających ul. Kwiatkowskiego, 

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącego wodociągu o średnicy 
80 mm zlokalizowanego w liniach rozgraniczających ul. Kwiatkowskiego, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącej linii 
elektroenergetycznej średniego napięcia mającej swój przebieg wzdłuż ul. 
Kwiatkowskiego, 

d) zaopatrzenie w ciepło– indywidualne źródła dostarczania ciepła zgodnie z 
warunkami określonymi w § 12, 

e) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej linii telekomunikacyjnej 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ul. Kwiatkowskiego, 

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
18. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  28 R; 29 R; 30 R; 31 R; 32 R; 33 R: 

Symbol terenu: 28 R Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 2,06 ha 
Symbol terenu: 29 R Nr załącznika: 5  powierzchnia terenu [ha]: 0,73 ha 
Symbol terenu: 30 R Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 6,19 ha 
Symbol terenu: 31 R Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 0,34 ha 
Symbol terenu: 32 R Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 2,60 ha 
Symbol terenu: 33 R Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 0,40 ha 

1) przeznaczenie terenu: uprawy rolne, pastwiska, ł ąki, nieu żytki; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
dopuszcza się zabudowę związaną z funkcją podstawową pod warunkiem, że 
jej budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z 
przepisami odrębnymi 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

nie wprowadza się ustaleń; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej  - 2 kondygnacje (w tym 
jedna kondygnacja pełna i jedna kondygnacja poddasza użytkowego) lecz 
nie więcej niż 10 m, 

b) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 7 m, 
c) dachy na budynku mieszkalnym – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci od 500, przy czym główne połacie dachu muszą mięć 
jednakowy spadek, 

d) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi, 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – z dróg publicznych i wewnętrznych zgodnie z 

rysunkiem planu, 
b) warunki parkingowe – ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na jedno 

siedlisko; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
według § 12; 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 
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19. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  34 RU, 35 RU: 

Symbol terenu: 34 RU Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 0,69 ha 

Symbol terenu: 35 RU Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,90 ha 

1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - obsługa produkcji w gospodarstwie le śnym, 
b) funkcja uzupełniająca  -usługi zwi ązane z funkcj ą podstawow ą 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

dopuszczalne dodatkowo obiekty towarzyszące – garaże, budynki 
gospodarcze; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

budynek leśniczówki jest wpisany do ewidencji zabytków miasta i gminy Police, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 40%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

40%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.7, 
e) maksymalna wysokość zabudowy funkcji podstawowej i funkcji 

uzupełniającej – 10 m, 
f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 7 m, 
g) dachy na budynkach funkcji podstawowej – dwuspadowe o kacie nachylenia 

połaci do 500, przy czym obie połacie dachu muszą mięć jednakowy 
spadek, 

h) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 

i) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na granicy działki budowlanej lub w 
odległości mniejszej niż 3 m lecz nie mniejszej niż 1.5 m, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną terenu 36 RU z 
drogi publicznej klasy drogi lokalnej (KDL 07), 

b) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną terenu 35 RU z 
drogi wewnętrznej (KDW 12), 

c) warunki parkingowe: 
- warunki parkingowe - ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden 

lokal mieszkalny; 
- ustala się trzy miejsca parkingowe na jeden obiekt usług związanych z 

obsługą w gospodarstwach leśnych, 
- dla usług noclegowych ustala się jedno miejsce na jeden pokój 

gościnny;  
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków z terenu 35 RU sanitarnych 

do kolektora kanalizacji ściekowej o zalecanych parametrach Ø 0,20 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KDW 12, 

b) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków z terenu 36 RU sanitarnych 
do kolektora kanalizacji ściekowej o parametrach od Ø 0,20 do 0,25 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KDL 07,  

c) zaopatrzenie w wodę – pobór wody dla terenu 36 RU z projektowanej sieci 
wodociągowej o średnicy 160 mm zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczających drogi      KDL 07, 

d) zaopatrzenie w wodę – pobór wody dla terenu 35 RU z projektowanej sieci 
wodociągowej o średnicy 100 mm zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczających drogi        KDW 12, 

e) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii niskiego o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, 

f) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej linii telekomunikacyjnej 
zlokalizowanej wzdłuż drogi      KDL 07, KDW 12, 

h) gospodarka odpadami – według § 12; 
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11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
20. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  36 RU,U; 37 RU,U; 38 RU,U; 39 RU,U: 

Symbol terenu: 36 RU,U Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 3,72 ha 
Symbol terenu: 37 RU,U Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 1,27 ha 
Symbol terenu: 38 RU,U Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 1,55 ha 
Symbol terenu: 39 RU,U Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,36 ha 

1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - obsługa produkcji w gospodarstwach le śnych, 
b) funkcja uzupełniająca: 

- usługi, 
- składy, magazyny, 

c) ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażnej 
powyżej 300 m2 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

dopuszczalne dodatkowo obiekty towarzyszące – garaże, budynki 
gospodarcze; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

brak elementów podlegających ochronie; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu dla terenów 
dla których wyznaczono linie zabudowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 40%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

40%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0, 
e) maksymalna wysokość zabudowy funkcji podstawowej i funkcji 

uzupełniającej – 10 m, 
f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 7 m; 
g) dachy na budynkach funkcji podstawowej – płaskie lub dwuspadowe o kacie 

nachylenia połaci do 500, przy czym obie połacie dachu muszą mięć 
jednakowy spadek, 

h) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –płaskie, dwuspadowe 
lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki - 1000 m2; 
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi być 

do 90o; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 

budowlanych z drogi publicznej drogi lokalnej (KDL 07) oraz z dróg 
wewnętrznych (KDW 14 i KDW 15), 

b) warunki parkingowe: 
- ustala się dziesięć miejsc parkingowych na każde 1000 m2 powierzchni 

zabudowy funkcji podstawowej, 
- ustala się dziesięć miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na 

każde 1000m² powierzchni  magazynów i hurtowni,  
- ustala się trzy miejsca parkingowe parkingu ogólnodostępnego dla 

samochodów o ładowności powyżej 5 ton na każde 1000m² powierzchni  
magazynów i hurtowni; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach od Ø 0,20 do 0,25 m projektowanego 
w liniach rozgraniczających drogi KDL 07, w razie wystąpienia potrzeby 
dopuszcza się rozbudowę sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających 
dróg KDW 14 i KDW 15, 

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody projektowanej sieci wodociągowej o 
średnicy 160 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDL 07, 
w razie wystąpienia potrzeby dopuszcza się rozbudowę sieci 
wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg          KDW 14 i KDW 15, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
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istniejącej linii średniego i niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi 
KDL 07, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – wskazuje się rozbudowę kablowej linii telefonicznej w 
liniach rozgraniczających drogi KDL 07 i podłączenie do niej  
poszczególnych budynków,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0% 

 
21. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  40 U; 41 U: 

Symbol terenu: 40 U Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,76 ha 
Symbol terenu: 41 U Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,10 ha 

1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa – usługi, 
b) funkcja uzupełniająca  - obiekty zwi ązane z obsług ą pojazdów 

samochodowych 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
dopuszczalne dodatkowo obiekty towarzyszące – garaże, budynki 
gospodarcze; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 

50%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki 

budowlanej 30%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6, 
e) maksymalna wysokość zabudowy funkcji podstawowej i funkcji 

uzupełniającej – 10 m, 
f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 7 m; 
g) dachy na budynkach funkcji podstawowej – płaskie lub dwuspadowe o 

kacie nachylenia połaci do 500, przy czym obie połacie dachu muszą mięć 
jednakowy spadek, 

h) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –płaskie, dwuspadowe 
lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki - 1000 m2; 
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi być 

od 70o do 90o; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek 

budowlanych z dróg publicznych klasy drogi dojazdowej (KDD 09) oraz z 
drogi lokalnej (KDL 07) oraz z drogi wewnętrznej (KDW 15), 

b) warunki parkingowe: 
- ustala się dziesięć miejsc parkingowych na każde 1000 m2 

powierzchni zabudowy usługowej, 
- ustala się pięć miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na 

każdy obiekt związany z obsługą pojazdów samochodowych; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa: 

- dla terenu 40 U odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach od Ø 0,20 do 0,25 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KDL 07,  

- dla terenu 41 U odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach od Ø 0,20 do 0,25 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KDZ 03, 

b) zaopatrzenie w wodę: 
- dla terenu 40 U pobór wody z projektowanej sieci wodociągowej o średnicy 

160 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDL 07, 
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- dla terenu 41 U pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 
100 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 03, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii średniego i niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi 
KDL 07 i drogi KDZ 03, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja: 
- dla terenu 40 U wskazuje się rozbudowę kablowej linii telefonicznej w 

liniach rozgraniczających drogi  KDL 07 i podłączenie do niej  
poszczególnych budynków,  

- dla terenu 41 U wskazuje się podłączenie do istniejącej linii 
telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi 
KDZ 03, 

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

a) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem   40 U ustala się stawkę 
procentową 30%, 

b) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem   41 U ustala się stawkę 
procentową 0%, 

 
22. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego:  42 UO: 

Symbol terenu: 42 UO Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 1,28 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa – szkoła - minimum 60% udziału powierzchni 

użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej, 
b) funkcja uzupełniająca – obiekty sportowe - maksimum 40% udziału 

powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce 
budowlanej, 

c) w wypadku likwidacji usług oświaty funkcja podstawowa może być 
zastąpiona inną funkcją usług użyteczności publicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

a) dopuszczalne dodatkowo obiekty towarzyszące – garaże, budynki 
gospodarcze,  

b) teren biologicznie czynny należy zagospodarować zielenią urządzoną; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 
według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

teren w całości położony w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 

40%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki 

budowlanej 40%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
e) maksymalna wysokość zabudowy usług oświaty i obiektów sportowych – 

12 m, 
f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 7 m; 
g) dachy na budynkach funkcji podstawowej – płaskie, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kacie nachylenia połaci do 500,  
h) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –płaskie, dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 
7) granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną terenu 
elementarnego z drogi publicznej klasy drogi lokalnej (KDL 08) oraz 
zachowuje się istniejący wjazd z drogi zbiorczej  (KDZ 04), 

b) warunki parkingowe  - ustala się minimum piętnaście miejsc parkingu 
ogólnodostępnego; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora kanalizacji ściekowej o 
parametrach  Ø 0,20 m projektowanego w liniach drogi KDZ 04,  

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o 
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średnicy 100 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 
04, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej w 
liniach rozgraniczających drogi KDZ 04, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – wskazuje się podłączenie  do istniejącej linii telefonicznej 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 04,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
23. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarny:  43 UO: 

Symbol terenu: 43 UO Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 0,14 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) przedszkole, 

b) w wypadku likwidacji usług oświaty funkcja podstawowa może być 
zastąpiona inną funkcją usług użyteczności publicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

a) dopuszczalne dodatkowo obiekty towarzyszące – garaże, budynki 
gospodarcze,  

b) teren biologicznie czynny należy zagospodarować zielenią urządzoną 
c) w granicach terenu elementarnego należy urządzić plac zabaw dla dzieci; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

a) teren w całości położony w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6, 

b) budynek przedszkola położony przy ul. WOP 9 jest wpisany do ewidencji 
zabytków miasta i gminy Police, obowiązują ustalenia zawarte w  § 6; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 

50%,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki 

budowlanej 30%,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
e) maksymalna wysokość zabudowy usług oświaty i obiektów sportowych – 

12 m, 
f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m; 
i) dachy na budynkach funkcji podstawowej – płaskie, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 500,  
g) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –płaskie, dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 
7) granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną terenu 
elementarnego z drogi wewnętrznej (KDW 16) oraz zachowuje się 
istniejący wjazd z drogi zbiorczej (KDZ 04), 

b) warunki parkingowe  - ustala się obsługę parkingową dla potrzeb terenu 
elementarnego 43 UO na terenie    9 KP; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora kanalizacji ściekowej o 
parametrach  Ø 0,20 m projektowanego w liniach drogi KDZ 04,  

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej o 
średnicy 100 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 
04, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej w 
liniach rozgraniczających drogi KDZ 04, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 
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e) telekomunikacja – wskazaje się podłączenie  do istniejącej linii telefonicznej 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDZ 04,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, 

za wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych; 
12) stawka procentowa służąca naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
24. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarny:  44 UZ: 

Symbol terenu: 44 UZ Nr załącznika: 3  powierzchnia terenu [ha]: 0,090 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa – usługi zdrowia, 

b) funkcja uzupełniająca – mieszkanie w istniej ącym budynku, 
c) w wypadku likwidacji usług zdrowia funkcja podstawowa może być 

zastąpiona inną funkcją z zakresu usług użyteczności publicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
a) dopuszczalne dodatkowo obiekty towarzyszące – garaże, budynki 

gospodarcze,  
b) teren biologicznie czynny należy zagospodarować zielenią urządzoną; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

a) budynek nr 15 położony przy ul. Kościuszki jest wpisany do ewidencji 
zabytków miasta i gminy Police, obowiązują ustalenia zawarte w § 6, 

b) teren w całości położony w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 50%,  
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 

30%,  
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
d) maksymalna wysokość zabudowy usług oświaty i obiektów sportowych – 12 

m, 
e) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m; 
f) dachy na budynkach funkcji podstawowej – płaskie, mansardowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 450,  
g) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych –płaskie, dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 
7) granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną terenu 
elementarnego z ul. Kościuszki, 

b) warunki parkingowe  - ustala się dziesięć miejsc parkingowych dla obsługi 
funkcji; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach od Ø 0,20 do 0,25 m projektowanego 
w liniach ul. Kościuszki,  

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ul. Kościuszki, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej w 
liniach rozgraniczających ul. Kościuszki, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – podłączenie  do istniejącej linii telefonicznej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczających ul. Kościuszki,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 

wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym, 
b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych; 
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12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
25. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 45 WS; 46 WS; 47 WS;48 WS; 49 WS: 

Symbol terenu: 45 WS Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 0,060 ha 
Symbol terenu: 46 WS Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,022 ha 
Symbol terenu: 47 WS Nr załącznika: 3  powierzchnia terenu [ha]: 0,087 ha 
Symbol terenu: 48 WS Nr załącznika: 3  powierzchnia terenu [ha]: 0,031 ha 
Symbol terenu: 49 WS Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 0,052 ha 

1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

nie występują obiekty kubaturowe; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują, 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
nie występują, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
26. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 50 ZC: 

Symbol terenu: 50 ZC Nr załącznika: 7  powierzchnia terenu [ha]: 3,32 ha 
1) przeznaczenie terenu: cmentarz; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
dopuszcza się lokalizacje obiektów związanych z obsługą cmentarza; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

teren w całości położony w granicach strefy K ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu 
elementarnego - 30%; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

a) maksymalna powierzchnia zainwestowania w granicach terenu 
elementarnego – 70%,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach  terenu 
elementarnego - 30%,  

c) dopuszcza się realizację zabudowy kubaturowej związanej z funkcją 
podstawową, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 200 m², 
e) maksymalna wysokość zabudowy – 10 m, 
f) dachy na budynkach –  wielospadowe lub dwuspadowe kącie nachylenia 

połaci do 450, 
8) zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości 
zakazuje się wtórnych podziałów terenu   

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – z drogi położonej wzdłuż zachodniej granicy 
obszaru objętego planem miejscowym poza jego granicami; 
b) warunki parkingowe – miejsca postojowe dla samochodów na terenie 
oznaczony symbolem 10 KP; 
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10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę – pobór wody ze studni zlokalizowanych w granicach 
terenu elementarnego, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – w razie potrzeby oświetlenia terenu 
projektuje się rozbudowę linii elektroenergetycznej, 

c) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
27. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 51 ZI: 

Symbol terenu: 51 ZI Nr załącznika: 6  powierzchnia terenu [ha]: 0,62 ha 
1) przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
zabrania się wprowadzania wszelkiej zabudowy kubaturowej  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują  elementy podlegające ochronie; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

nie występują ustalenia; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód 
wewnętrznych oraz w granicach potencjalnego zagrożenia powodzią, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji warunki komunikacyjne -  z ul. Kwiatkowskiego poza granicami obszaru 
objętego planem; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

nie występują ustalenia, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
28. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:  52 ZL; 53 ZL; 54 ZL: 

Symbol terenu: 52 ZL Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 0,080 ha 
Symbol terenu: 53 ZL Nr załącznika: 7  powierzchnia terenu [ha]: 0,63 ha 
Symbol terenu: 54 ZL Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 0,89 ha 

1) przeznaczenie terenu: lasy; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z gospodarką leśną, zgodnie z 
operatem urządzenia lasu – na podstawie przepisów odrębnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

nie występują ustalenia; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji warunki komunikacyjne: 
a) dla terenu elementarnego 52 ZL z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 

KDW 12 zgodnie z rysunkiem planu; 
b) dla pozostałych terenów elementarnych  z dróg  poza granicami planu; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury nie występują 
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technicznej 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
29. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 55 ZR: 

Symbol terenu: 55 ZR Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 0,30 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa – zieleń nieurz ądzona: 

- zadrzewienia,  
- łąki,  
- nieużytki 

b) funkcja uzupełniająca – produkcja le śna; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
zabrania się wprowadzania zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów 
infrastruktury technicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

ustala się, że dolesienia i zadrzewienia można wprowadzać w minimalnej 
odległości 15 m od linii rozgraniczającej z terenem elementarnym 6 KP; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji warunki komunikacyjne  - z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 12 

zgodnie z rysunkiem planu; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
nie występują, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
30. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDG 01: 

Symbol terenu: KDG 01 Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 0,13 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi głównej, 

b) kategoria drogi – droga wojewódzka 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 25 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po 

jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 
d) zabrania się wykonywania wszelkich zjazdów do działek z drogi głównej, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

 nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się  wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
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10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KDG 01, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
31. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego:  KDZ 02: 

Symbol terenu:  KDZ 02 Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 0,54 ha 
1 )  przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi zbiorczej , 

b) kategoria drogi – droga wojewódzka, projektowana kategoria – droga 
gminna. 

2 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

nie występują; 

3 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4 )  zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5 )  wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami 

ruchu po jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 
d) zabrania się wykonywania wszelkich nowych zjazdów z drogi 

zbiorczej,; 
7 )  granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości 

ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej 
a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków deszczowych do 

kolektora kanalizacji deszczowej o parametrach Ø 0,25 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną 
z istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi KDZ 
02, w razie potrzeby oświetlenia drogi proponuje się rozbudowę 
podziemnej linii elektroenergetycznej, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, 
za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
32. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDZ 03: 

Symbol terenu: KDZ 03 Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,54 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi, 

b) kategoria drogi – droga wojewódzka, projektowana kategoria – droga 
gminna. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 
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6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu 

po jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 
d) zabrania się wykonywania wszelkich nowych zjazdów z drogi 

zbiorczej, 
7) granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków deszczowych do 

kolektora kanalizacji deszczowej o parametrach Ø 0,20 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii średniego lub niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż 
drogi    KDZ 03,  

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
33. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDZ 04: 

Symbol terenu: KDZ 04 Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 0,35 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi zbiorczej, 

b) kategoria drogi – droga wojewódzka 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po 

jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 
d) zabrania się wykonywania wszelkich nowych zjazdów z drogi zbiorczej, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony;  

8) zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków deszczowych do 

kolektora kanalizacji deszczowej o parametrach Ø 0,25 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii średniego lub niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż 
drogi    KDZ 04, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 
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34. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDZ 05: 
Symbol terenu: KDZ 05 Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 0,76 ha 

1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi zbiorczej, 
b) kategoria drogi – droga wojewódzka, proponowana kategoria drogi – droga 

gminna. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 16 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po 

jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 
d) zabrania się wykonywania wszelkich nowych zjazdów z drogi zbiorczej, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków deszczowych do 

kolektora kanalizacji deszczowej o parametrach Ø 0,3 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż linii 
rozgraniczającej drogi KDZ 05, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
35. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDZ 06: 

Symbol terenu: KDZ 06 Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 1,42 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi zbiorczej, 

b) proponowana kategoria drogi – droga wojewódzka. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 30 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z czterema pasami ruchu 

po dwa w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać ścieżkę rowerową, 
d) zabrania się wykonywania wszelkich zjazdów do działek z drogi zbiorczej,; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony;  

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
zaopatrzenie w energię elektryczną – w razie potrzeby oświetlenia drogi 
proponuje się rozbudowę podziemnej linii elektroenergetycznej, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 
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12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
36. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDL 07: 

Symbol terenu: KDL 07 Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,76 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi lokalnej, 

b) kategoria drogi – droga gminna. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu 

po jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii średniego i niskiego napięcia zlokalizowanych w liniach  
rozgraniczających drogi  KDL 07,  

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
37. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDL 08: 

Symbol terenu: KDL 08 Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 0,50 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi lokalnej , 

b) proponowana kategoria drogi – droga gminna.. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po 

jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
zaopatrzenie w energię elektryczną – w razie potrzeby oświetlenia drogi 
ustala się rozbudowę linii elektroenergetycznej, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 
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38. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDD 09: 

Symbol terenu: KDD 09 Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,025 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi dojazdowej, 

b) kategoria drogi – droga gminna. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po 

jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
zaopatrzenie w energię elektryczną – w razie potrzeby oświetlenia drogi 
ustala się rozbudowę podziemnej linii elektroenergetycznej, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
39. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDD 10: 

Symbol terenu: KDD 10 Nr załącznika: 3  powierzchnia terenu [ha]: 0,40 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi dojazdowej, 

b) kategoria drogi – droga gminna. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu 

po jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków deszczowych do 

kolektora kanalizacji deszczowej o parametrach Ø 0,20 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi, 

b) ustala się skanalizowanie rowu melioracyjnego znajdującego się w liniach 
rozgraniczających drogi,  

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – w razie potrzeby oświetlenia drogi 
ustala się rozbudowę podziemnej linii elektroenergetycznej,; 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 
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12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
40. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: KDD 11: 

Symbol terenu: KDD 11 Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 0,12 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy drogi dojazdowej, 

b) kategoria drogi – droga gminna. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po 

jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
zaopatrzenie w energię elektryczną - zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej w liniach rozgraniczających 
drogi, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
41. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDW 12: 

Symbol terenu: KDW 12 Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 1,40 ha 
1) przeznaczenie terenu: droga wewn ętrzna, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 5 – 8 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami 

ruchu po jednym w każdym kierunku, 
7) granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków deszczowych do 

kolektora kanalizacji deszczowej o parametrach Ø 0,25 m 
projektowanego w liniach rozgraniczających drogi, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi KDW 
12,  

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 
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12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
42. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDW 13: 

Symbol terenu: KDW 13  Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 0,20 ha 
1) przeznaczenie terenu: droga wewn ętrzna, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po 

jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie wprowadza się ustaleń; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
zaopatrzenie w energię elektryczną – w razie potrzeby oświetlenia drogi 
ustala się rozbudowę podziemnej linii elektroenergetycznej, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
43. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: KDW 14; KDW 15: 

Symbol terenu: KDW 14 Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,56 ha 
Symbol terenu: KDW 15 Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,60 ha 

1) przeznaczenie terenu: droga wewn ętrzna, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po 

jednym w każdym kierunku, 
c) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodnik, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
zaopatrzenie w energię elektryczną – w razie potrzeby oświetlenia drogi 
ustala się rozbudowę podziemnych linii elektroenergetycznych, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 
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44. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDW 16; KDW 17: 
Symbol terenu: KDW 16 Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 0,067 ha 
Symbol terenu: KDW 17 Nr załącznika: 5  powierzchnia terenu [ha]: 0,069 ha 

1) przeznaczenie terenu: droga wewn ętrzna, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających KDW 16 – 10 m, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających KDW 17 –  8 m, 
c) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po 

jednym w każdym kierunku, 
7) granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a) gospodarka ściekowa  

dla terenu KDW 17 odprowadzanie ścieków deszczowych do kolektora 
kanalizacji deszczowej o parametrach Ø 0,25 m projektowanego w 
liniach rozgraniczających drogi, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – w razie potrzeby oświetlenia drogi 
ustala się rozbudowę podziemnej linii elektroenergetycznej, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
45. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego:  KDW 18: 

Symbol terenu: KDW 18 Nr załącznika: 8  powierzchnia terenu [ha]: 0,15 ha 
1) przeznaczenie terenu: droga wewn ętrzna, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 
b) droga powinna być wyposażona w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po 

jednym w każdym kierunku; 
c) droga musi być zakończona placem manewrowym zgodnie z rysunkiem 

planu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
zaopatrzenie w energię elektryczną – w razie potrzeby oświetlenia drogi 
ustala się rozbudowę podziemnej linii elektroenergetycznej, 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 
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46. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KPJ 19: 

Symbol terenu: KPJ 19 Nr załącznika: 4  powierzchnia terenu [ha]: 0,023 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) ciąg pieszo jezdny, 

b) kategoria drogi – droga gminna. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, 
b) droga powinna posiadać utwardzoną nawierzchnię, 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala  się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji nie występują; 
10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 
zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego KPJ 19,  

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 

 
47. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego:   KK 20: 

Symbol terenu: KK 20 Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,22 ha 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja kolejowa; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
nie występują; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

nie występują obiekty kubaturowe; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji warunki komunikacyjne – z drogi publicznej klasy drogi lokalnej oznaczonej 
symbolem KDL 07 zgodnie z rysunkiem planu; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energie elektryczną z 
istniejących linii średniego i niskiego napięcia zlokalizowanych zgodnie z 
rysunkiem planu,; 

11) tymczasowe zagospodarowanie, 
urządzanie i użytkowanie terenu 

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 
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48. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego:  KL 21: 

Symbol terenu: KL 21 Nr załącznika: 2  powierzchnia terenu [ha]: 0,48 ha 
1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa – lądowisko dla śmigłowców , 

b) funkcja uzupełniająca – zabudowa zwi ązana z funkcj ą podstawow ą , 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
a) dopuszczalne dodatkowo obiekty towarzyszące – garaże, budynki 

gospodarcze, 
b) wszelką zabudowę należy lokalizować w sposób, który nie zakłóci 

funkcjonowania lądowiska dla helikopterów; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 
według § 5; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie występują elementy wymagające ochrony; 
 

5) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

według § 7; 

6) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego 
– 25%,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu 
elementarnego - 40%,  

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.2, 
d) maksymalna wysokość zabudowy funkcji uzupełniającej – 10 m, 
e) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 7 m, 
f) dachy na budynkach zabudowy funkcji uzupełniającej – płaskie,  

wielospadowe lub dwuspadowe o kacie nachylenia połaci od 300 do 450, 
przy czym obie połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek; 

g) dachy na budynkach garażowych i gospodarczych – płaskie lub 
dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, 

h) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na granicy działki budowlanej lub 
w odległości mniejszej niż 3 m lecz nie mniejszej niż 1.5 m, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

7) granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie występują elementy wymagające ochrony; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z 
rysunkiem planu); 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne – z drogi publicznej klasy drogi lokalnej (KDL 07) 
oraz drogi wewnętrznej  (KDW 14), 

b) warunki parkingowe - ustala się trzy miejsca parkingowe na jeden obiekt 
usługowy związany z obsługa w gospodarstwach leśnych; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych do kolektora 
kanalizacji ściekowej o parametrach od Ø 0,20 do 0,25 m projektowanego 
w liniach rozgraniczających drogi  KDL 07, 

b) zaopatrzenie w wodę – pobór wody z projektowanej sieci wodociągowej o 
średnicy 160 mm zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDL 07, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie w energię elektryczną z 
istniejącej linii średniego i niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż drogi 
KDL 07, 

d) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 12, 

e) telekomunikacja – proponuje się rozbudowę kablowej linii telefonicznej w 
liniach rozgraniczających drogi  KDL 07 i podłączenie do niej  
poszczególnych budynków,  

f) gospodarka odpadami – według § 12; 
11) tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenu 
ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania terenów, za 
wyjątkiem użytkowania zgodnego z dotychczasowym; 

12) stawka procentowa służąca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości 

0 % 
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Rozdział 3 
Przeznaczenie gruntów rolnych i le śnych na cele nierolnicze i niele śne 

 
§ 14.  Na obszarze objętym zmianami w planie dokonuje się zmiany przeznaczenia 

na cele nierolnicze i nieleśne użytków rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1,83 ha,   
w tym: 
1) gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,53 ha za zgodą Ministra Środowiska Nr ZS-

S-2120/189/2005 z dnia 22 września 2005 roku; 
2) gruntów rolnych klasy IV wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej 

powierzchni 1,30 ha za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego  Nr SR-R-6-7711-
52/2005 z dnia 22 czerwca 2005 roku. 

 
Rozdział 4 

Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 15. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, na obszarze objętym planem, traci 
moc Uchwała Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001 roku w 
sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w 
części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież (Dz. Urzęd. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 14, poz. 256). 
 

§ 16. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Police. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz jest publikowana na stronie 
internetowej Gminy Police. 

Przewodnicz ący Rady 
 

Kazimierz Wirkijowski 
 


