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 UCHWAŁA Nr V/31/07   
Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 06 marca 2007 roku 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego p.n. 
„Pilchowo II”. 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/175/04 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 

czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego p.n. „Pilchowo II”, zmienioną Uchwałą Nr 
XXXV/245/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2005 r., po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Police, przyjętego Uchwałą Nr XI/87/03 Rady Miejskiej w 
Policach z dnia 8 lipca 2003 r., uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości 
Pilchowo, Bartoszewo, Żółtew, przyjętego Uchwałą Nr XLV/346/01 Rady Miejskiej w 
Policach z dnia 20.12.2001 r. oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości: Sierakowo, Leśno 
Górne i Stare Leśno, przyjętego Uchwałą Nr XLII/328/01 Rady Miejskiej w Policach z 
dnia 30.10.2001 r., zwane w dalszej części „zmianą planu”. 

2. Zmiana planu obejmuje tereny o łącznej powierzchni 28,87 ha, których granice 
oznaczono na 5 rysunkach w skali 1 : 1000, będących załącznikami do niniejszej 
uchwały.  

3. Integralnymi częściami zmiany planu są następujące załączniki do uchwały:  
1) załącznik nr 1 – rysunek nr 1 obejmujący obszar o powierzchni 4,81 ha w obrębie 

geodezyjnym Pilchowo, położony w centrum Pilchowa, u zbiegu ulic Szczecińskiej i 
Spacerowej; 

2) załącznik nr 2 – rysunek nr 2 obejmujący obszar o powierzchni 5,14 ha, terenu 
działek nr 48 i 49 w obrębie geodezyjnym Pilchowo, położony na zachód od 
miejscowości Pilchowo, pomiędzy kompleksem leśnym, a granicą gminy Dobra;  

3) załącznik nr 3 – rysunek nr 3 obejmujący obszar o powierzchni 2,43 ha, położony w 
obrębie geodezyjnym Sierakowo, pomiędzy drogą powiatową Pilchowo-Siedlice-
Police, a kwaterą nieczynnego wysypiska odpadów; 

4) załącznik nr 4 – rysunek nr 4 składający się z 2 arkuszy: 
a) arkusz nr 1 obejmujący obszar o powierzchni 10,09 ha, położony w obrębie 

geodezyjnym Sierakowo, pomiędzy dojazdem z drogi powiatowej, kwaterą 
nieczynnego wysypiska, a terenami rolno – leśnymi, 

b) arkusz nr 2 obejmujący obszar o powierzchni 1,25 ha, położony w obrębie 
geodezyjnym Sierakowo, będący częścią dz. nr 5/37; 
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5) załącznik nr 5 – rysunek nr 5 obejmujący obszar o powierzchni 5,15 ha, położony w 
obrębie geodezyjnym Pilchowo, w płn.-zach. części zainwestowanego obszaru 
miejscowości, będący częścią dz. nr 61 i nr 62; 

6) załącznik nr 6 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Police  dla obszarów objętych niniejszą zmianą planu, 
świadczący o zgodności rozwiązań zmiany planu ze studium,  

7) załącznik nr 7 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu zmiany, 

8) załącznik nr 8 – rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 
finansowania.  

 
Zasady konstrukcji zmiany planu 

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

1) teren zmiany planu stanowi 5 oddzielnych obszarów podzielonych na tereny 
elementarne o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania – tereny 
określone liniami rozgraniczającymi;  

2) każdy teren elementarny oznaczono na załączniku graficznym oraz w tekście zmiany 
planu identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu w 
zakresie rysunku, symbol literowy oznacza funkcję terenu lub klasyfikację 
funkcjonalną ulicy;  

3) przeznaczenie terenów objętych zmianą planu ustalono w przepisach szczegółowych 
– Rozdziale 3 niniejszej uchwały;  

4) dla wyodrębnionych terenów elementarnych w granicach obszarów, sformułowano 
szczegółowe ustalenia obowiązujące dla całego terenu elementarnego, sporządzone 
w formie tabeli - „karty terenu”, 

5) dla obszarów objętych załącznikami graficznymi: nr 1, nr 3, nr 4 zasady obsługi w 
zakresie infrastruktury technicznej ustalono w § 4 niniejszej uchwały; zasady obsługi 
obszarów objętych rysunkami nr 2 i nr 5 ustalono w poszczególnych „kartach 
terenów”;  

6) w obrębie terenu elementarnego występować mogą szczególne ograniczenia i 
wymogi z tytułu: 
a) objęcia ochroną dóbr kultury – położenia w obrębie stanowiska archeologicznego 

ze strefą „W III” ochrony konserwatorskiej; wynikające z tego tytułu rygory 
ustalono w § 5 niniejszej uchwały, a informacje o ich występowaniu zawarto w 
„karcie terenu” właściwego terenu elementarnego, 

b) położenia na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Pilchowo” w 
Szczecinie; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 5 niniejszej uchwały, a 
informacje o ich występowaniu zawarto w „karcie terenu” właściwego terenu 
elementarnego. 

2. Ustala się następujące zasady konstrukcji załączników graficznych – rysunków 
zmiany planu: 
1) każdy teren elementarny oznaczono na rysunkach zmiany planu identyfikatorem 

cyfrowo - literowym, zgodnym z odpowiednim identyfikatorem ustaleń w tekście 
planu;  

2) każde ustalenie przedstawione na rysunkach zmiany planu znajduje odpowiednie 
odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 

3) przebieg linii rozgraniczenia dla celów opracowań geodezyjnych należy określić 
poprzez odczyt osi linii na rysunkach zmiany planu; 

4) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku zmiany planu zostały objaśnione w 
legendzie. 
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Ustalenia ogólne  
 

§ 3.1. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i 
oznaczonych symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 
1) tereny zainwestowane: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – MN, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami – MN, U, 
c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – MW, 
d) zabudowa zagrodowa – RM, 
e) usługi sportu – US, 
f) działalność gospodarcza usługowo-produkcyjna - U, P,  
g) usługi rzemieślnicze z towarzyszącą zabudową mieszkaniową – UR, M, 
h) usługi inne - UI, 
i) baza sprzętowo-transportowa – B, 
j) cmentarz dla małych zwierząt – ZC, 
k) zieleń parkowa – ZP, 
l) tereny infrastruktury technicznej: 

- stacja transformatorowa – E, 
- stacja redukcyjno-pomiarowa gazu – G, 
- hydrofornia i przepompownia ścieków – W,K, 

m) tereny komunikacji: 
- publiczna droga klasy zbiorczej – KDZ, 
- publiczna droga klasy głównej – KDG, 
- publiczna droga klasy lokalnej – KDL, 
- publiczne drogi klasy dojazdowej – KDD, 
- drogi wewnętrzne – KDW, 
- parking – KS, 

2) tereny niezabudowane:  
a) zieleń naturalna – ZN, 
b) zieleń leśna – ZL, 
c) zieleń izolacyjna – ZI, 
d) użytki zielone – RZ, 
e) zbiorniki wodne – W. 
2. Powiązania układu komunikacyjnego terenów objętych niniejszą zmianą planu 

miejscowego z siecią dróg zewnętrznych odbywa się: 
1) terenu objętego rysunkiem nr 1, położonego w centrum Pilchowa, przez 

przebiegającą przez obszar drogę wojewódzką Nr 115; 
2) terenu objętego rysunkiem nr 2, działek nr 48 i 49, ze wsi Grzepnica w gminie Dobra, 

bezpośrednio z drogi gminnej - działki nr ewidenc. 471;  
3) terenu objętego rysunkiem nr 3 przez przebiegającą bezpośrednio przy granicy 

opracowania drogę powiatową Nr 41415; 
4) terenu objętego rysunkiem nr 4 przez istniejącą drogę gminną łączącą się z drogą 

powiatową Nr 41415. 
 

§ 4.1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury 
technicznej dla terenów elementarnych objętych rysunkiem nr 1: 
 1) zaopatrzenie w wodę:  

a) z istniejącej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu „Tanowo” i awaryjnie ujęciu 
„Pilchowo”, 

b) w przypadku wymiany, z uwagi na stan techniczny odcinków sieci wodociągowej, 
utrzymuje się jej dotychczasowy przebieg, 

c) uzbrojenie sieci wodociągowej w hydranty p. pożarowe podziemne, nie rzadziej 
niż 100 m, 
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d) utrzymanie istniejących studni publicznych i budowa nowych dla celów obrony 
cywilnej; 

2) odprowadzanie ścieków: 
a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego i projektowanego systemu 

kanalizacji rozdzielczej z odprowadzeniem ścieków poprzez przepompownie do 
kanalizacji miasta Szczecina, 

b) w przypadku wymiany lub modernizacji sieci kanalizacyjnej utrzymuje się jej 
dotychczasowy przebieg, 

c) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej 
wyposażonej na wylocie w urządzenia podczyszczające, 

d) w przypadku braku dostępu do kanalizacji deszczowej dopuszcza się 
odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnych; 

3) usuwanie odpadów poprzez zorganizowany wywóz, po segregacji w miejscu 
powstawania, do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie 
Górnym; 

4) elektroenergetyka: 
a) zasilanie obszaru opracowania z istniejących i planowanych (poza obszarem 

opracowania) oraz z planowanej na obszarze opracowania, stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego. Stacje planowane zasilane 
układem pierścieniowym linii kablowych istniejących i projektowanych średniego 
napięcia, 

b) istniejąca na terenie 7 UI kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV do 
likwidacji po wybudowaniu stacji projektowanej na terenie 2a E, 

c) projektowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia, 
d) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w              

energię elektryczną; 
5) zaopatrzenie w gaz:  

a) zasilanie projektowanych obiektów gazem przewodowym niskiego ciśnienia z 
projektowanego gazociągu przyłączonego do istniejącej sieci,  

b) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia 
w gaz; 

6) zaopatrzenie w ciepło: 
a) rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem alternatywnych źródeł ciepła 

zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa ciekłe, gaz przewodowy, gaz 
płynny, energia elektryczna, inne, 

b) zaleca się sukcesywne zastępowanie paliw stałych w istniejących obiektach 
(kotłowniach) paliwami ekologicznymi; 

7) telekomunikacja: 
a) obsługa telekomunikacyjna obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny 

miasta Szczecina, 
b) należy zapewnić funkcjonowanie tranzytowych linii telekomunikacyjnych 

przebiegających przez obszar opracowania, 
c) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu obsługi 

telekomunikacyjnej. 
2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej 

dla terenów elementarnych objętych rysunkiem nr 3:  
1) zaopatrzenie w wodę: 

a) z projektowanej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu „Tanowo” i awaryjnie 
ujęciu „Pilchowo”, 

b) uzbrojenie sieci wodociągowej w hydranty p. pożarowe podziemne, nie rzadziej 
niż 100 m, 

c) budowa nowych studni publicznych poprzedzona rozpoznaniem 
hydrogeologicznym; 



 5

2) odprowadzenie ścieków: 
a) sanitarnych poprzez projektowaną kanalizację sanitarną do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej w Pilchowie, 
b) wód opadowych do studni chłonnych; 

3) usuwanie odpadów poprzez zorganizowany wywóz odpadów, po segregacji w 
miejscu powstawania, do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w 
Leśnie Górnym; 

4) elektroenergetyka: zasilanie obszaru opracowania z projektowanej linii napowietrznej 
niskiego napięcia, zasilanej z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 
zlokalizowanej poza obszarem opracowania; 

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) zasilanie obszaru opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia 

doprowadzonym ze stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia w Siedlicach, 
b) sieć rozdzielcza średniego ciśnienia, z zastosowaniem węzłów redukcyjnych  

na poszczególnych budynkach; 
6) zaopatrzenie w ciepło poprzez rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem 

alternatywnych źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa 
ciekłe, gaz przewodowy, gaz płynny, energia elektryczna, inne; 

7) telekomunikacja: 
a) obsługa telekomunikacyjna obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny 

miasta Szczecina, 
b) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznych, z 

preferencją dla linii i przyłączy kablowych. 
3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej 

dla terenów elementarnych objętych rysunkiem nr 4:  
1) zaopatrzenie w wodę:  

a) z istniejącej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu „Tanowo” i awaryjnie ujęciu 
„Pilchowo”, 

b) uzbrojenie sieci wodociągowej w hydranty p. pożarowe podziemne, nie rzadziej 
niż 100 m, 

c) budowa nowych studni publicznych poprzedzona rozpoznaniem 
hydrogeologicznym; 

2) odprowadzenie ścieków: 
a) sanitarnych poprzez projektowaną kanalizację sanitarną do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej w Pilchowie, 
b) wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposażonej na wylocie 

w urządzenia podczyszczające, 
c) w przypadku braku dostępu do kanalizacji deszczowej dopuszcza się 

odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnych; 
3) usuwanie odpadów poprzez zorganizowany wywóz odpadów, po segregacji w 

miejscu powstawania, do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w 
Leśnie Górnym; 

4) elektroenergetyka: 
a) zasilanie obszaru opracowania z projektowanych linii kablowych niskiego napięcia, 

zasilanych z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zlokalizowanej 
poza obszarem opracowania, 

b) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w 
energię elektryczną;  

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) zasilanie obszaru opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia 

doprowadzonym ze stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia w Siedlicach, 
b) sieć rozdzielcza średniego ciśnienia, z zastosowaniem węzłów redukcyjnych  

na poszczególnych budynkach; 
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6) zaopatrzenie w ciepło: 
a) rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem alternatywnych źródeł ciepła 

zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa ciekłe, gaz przewodowy, gaz 
płynny, energia elektryczna, inne, 

b) sukcesywne zastępowanie paliw stałych w istniejących obiektach (kotłowniach) 
paliwami ekologicznymi; 

7) telekomunikacja: 
a) obsługa telekomunikacyjna obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny 

miasta Szczecina, 
b) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznych, z 

preferencją dla linii i przyłączy kablowych. 
 

§ 5. Na terenach objętych strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji służby konserwatorskiej obowiązuje: 
1) wszelkie prace inżynierskie, budowlane i inne związane z pracami ziemnymi 

wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
2) w przypadku podjęcia prac obowiązuje powiadomienie, z 2-tygodniowym 

wyprzedzeniem, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęciu działań 
inwestycyjnych związanych z robotami ziemnymi, uzyskanie stosownego pozwolenia 
na rozpoczęcie prac oraz przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych 
na koszt inwestora, z uwzględnieniem sezonowości prac archeologicznych 
prowadzonych bez ograniczeń w okresie od maja do końca września. 

 
§ 6. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Pilchowo” w Szczecinie 

obowiązują zakazy zawarte w rozporządzeniu Nr 5/2004 z dnia 28 października 2004 r. 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zmienionym 
rozporządzeniem Nr 6/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. lub inne aktualnie obowiązujące.  

 

Ustalenia szczegółowe 

§ 7. Dla terenów elementarnych w zakresie załącznika - rysunku nr 1 obowiązują 
następujące ustalenia:  

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 MN - powierzchnia 0,02 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – teren funkcjonalnie należący do 
terenu zabudowy mieszkaniowej poza obszarem opracowania;  

a) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz nośników 
reklamowych, 

b) zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych, 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

c) powierzchnia biologicznie czynna - 100% powierzchni terenu; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 teren włącza się do działki przyległej nr ewidenc. 93/1 - poza granicą 

opracowania; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 
 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp komunikacyjny przez teren działki nr 93/1 (poza granicą 
opracowania); 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 nie wymaga ustalenia; 

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

 0 %. 
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2. Ustalenia dla terenu o symbolu 2 ZP - powierzchnia 0,014 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zieleń parkowa - skwer zieleni publicznej; 
a) zakaz zabudowy,  
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów nietrwałych, za wyjątkiem 

pojemników na segregowane odpady, 
c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,  
d) zakaz grodzenia, 

2) kształtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

e) zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       

i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  

§ 6; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 
 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp komunikacyjny z drogi dojazdowej 05 KDD; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 projektowany przebieg elektroenergetycznych linii kablowych SN i nn; 

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

 0 %. 

 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu 2a E - powierzchnia 0,006 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  urządzenia elektroenergetyczne - stacja transformatorowa; 
a) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni terenu, 2) kształtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu b) lokalizacja trafostacji typu miejskiego, o wysokości do 4,0 m od poziomu 
terenu do szczytu pokrycia dachu; 

a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 
 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp komunikacyjny z drogi dojazdowej 05 KDD; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 stacja transformatorowa 15/0,4kV; 

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

 0 %. 

 

4. Ustalenia dla terenu o symbolu 3 G - powierzchnia 0,06 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  urządzenia gazownicze – stacja redukcyjno-pomiarowa IIO; 
a) istniejąca kontenerowa stacja redukcyjno-pomiarowa do dalszego 

użytkowania; dopuszcza się inną formę zabudowy stacji, uwzględniającą 
wymogi techniczne, 

b) poza utwardzonym dojazdem, teren stacji urządzić w formie zieleni ozdobnej 
niskiej i średniowysokiej, 

c) zakaz lokalizacji innych obiektów, w tym tymczasowych, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

d) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 zakaz parcelacji; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp komunikacyjny z drogi dojazdowej 05 KDD; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci w drodze dojazdowej 05 KDD; 

8) stawka procentowa służąca 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 

 0 %. 
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naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 
 
 
 

5. Ustalenia dla terenu o symbolu 4 MN - powierzchnia 0,03 ha Pilchowo 
rys. nr 1  

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – teren funkcjonalnie należący do 
terenu zabudowy mieszkaniowej poza obszarem opracowania; 

a) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz nośników 
reklamowych, 

b) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
c) zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych, 
d) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

e) powierzchnia biologicznie czynna - 100% powierzchni terenu; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 teren włącza się do działki przyległej nr ewidenc. 113/17 - poza granicą 

opracowania; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  

§ 6; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp komunikacyjny z drogi dojazdowej 05 KDD; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 przebieg gazociągu średniego ciśnienia - do zachowania;   

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

 0 %. 

 

6. Ustalenia dla terenu o symbolu 5 W,K - powierzchnia 0,02 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  istniejące podziemne urządzenia infrastruktury technicznej – hydrofornia i 
przepompownia ścieków – do dalszego użytkowania; 

a)  poza urządzeniami infrastruktury teren urządzić w formie niskiej zieleni 
ozdobnej, 

b)  w płd. części terenu konieczne przejście piesze o szer. 3,0 m, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 wydzielenie po granicach terenu elementarnego, z wewnętrznym 

wygrodzeniem poszczególnych urządzeń; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  

§ 6; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp komunikacyjny z drogi 03 KDL przez teren skweru publicznego 6 ZP; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 zaopatrzenie w zakresie energii elektrycznej z sieci na terenie 6 ZP; 

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

 0 %. 

 

7. Ustalenia dla terenu o symbolu 6 ZP - powierzchnia 0,08 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zieleń parkowa - skwer zieleni publicznej; 
a)  zakaz zabudowy, 
b)  utrzymanie brukowej nawierzchni placu publicznego i dojazdu do urządzeń 

infrastruktury na terenie 5 W, K, 
c)  zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów nietrwałych, w tym handlowo - 

usługowych, 
d) wprowadzenie szpaleru zieleni wzdłuż zach. granicy terenu, 
e) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, 
f) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
g) zakaz grodzenia,  

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

h) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni terenu; 
a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       

i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 
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a) utrzymanie i gatunkowe uzupełnienie istniejącej zieleni, 4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska b) teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  

§ 6; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp komunikacyjny z drogi lokalnej 03 KDL, 6) ustalenia komunikacyjne 
b) przez teren dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej na terenie 5 W, K; 
a) istniejąca sieć wodociągowa Ø 225 mm – do zachowania, 
b) istniejąca sieć wodociągowa Ø 100 mm – do zachowania, 
c) istniejąca kanalizacja sanitarna Ø 200 mm – do zachowania, 
d) istniejąca kanalizacja deszczowa – do zachowania, 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

e) istniejąca elektroenergetyczna linia kablowa – do zachowania; 
8) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0 %. 

 

8. Ustalenia dla terenu o symbolu 7 MN, U - powierzchnia 0,12 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu, 
c) wysokość budynku mieszkalnego – 2 kondygnacje - do 7,5 m od poziomu 

terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
d) szerokość elewacji frontowej 18,0÷20,0 m, 
e) dach symetryczny, dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci 40÷45O, 
f) istniejący budynek gospodarczy do zachowania bez zmiany formy; 

dopuszczalna rozbudowa wg oznaczonej linii zabudowy: 
- max. łączna szerokość od ul. 01 KDG - 18,0 m, 
- wysokość do 3,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia 

dachu, 
g) kontenerowa stacja transformatorowa do likwidacji, 
h) zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych, 
i) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem reklamy działalności 

własnej, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

j) powierzchnia biologicznie czynna min. 10% powierzchni terenu; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 zakaz podziału; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego          
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp komunikacyjny z drogi lokalnej 03 KDL, 6) ustalenia komunikacyjne 
b) na terenie działki zapewnić miejsca postojowe dla min. 5 samochodów 

osobowych; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 zaopatrzenie z istniejących sieci w drodze lokalnej 03 KDL; 

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

 25%. 

 

9. Ustalenia dla terenu o symbolu 8 B - powierzchnia 0,19 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  istniejąca baza sprzętowo-transportowa Zarządu Dróg Wojewódzkich; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni terenu, 
c) budynek o funkcji garażowej, warsztatowej i biurowej, 
d) zabudowa łączona z zabudową na terenie 9 MW, 
e) szerokość ściany szczytowej - od ulic – 11,0 m, 
f) wysokość zabudowy – 2 kondygnacje - do 11,0 m od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
g) dach symetryczny, dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci 35÷40O, 
h) dopuszcza się lokalizację innych obiektów i urządzeń – rampy, kanały 

naprawcze, maszty,  

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

i) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni terenu,  
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j) zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych,     
k) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych we wsch. części terenu; 
a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       

i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  

§ 6; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp komunikacyjny z drogi lokalnej 03 KDL; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 zaopatrzenie z istniejących przyłączy z sieci w drodze lokalnej 03 KDL; 

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

 0 %. 

 

10. Ustalenia dla terenu o symbolu 9 MW - powierzchnia 0,07 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) powierzchnia zabudowy  do 55% powierzchni terenu, 
c) zabudowa łączona z zabudową na terenie 8 B, 
d) szerokość elewacji frontowej – 19,0 m, 
e) wysokość zabudowy – 2 kondygnacje - do 8,5 m od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
f) dach symetryczny, dwuspadowy, o kątach nachylenia połaci 40÷45O, 
g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% powierzchni terenu,   
h) zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

i) zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       

i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 
a) utrzymanie fragmentu zieleni w formie przedogródka od strony ul. 03 KDL,   4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska b) teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp komunikacyjny z drogi lokalnej 03 KDL; 6) ustalenia komunikacyjne 
b) na terenie dopuszcza się lokalizację max. 2 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 zaopatrzenie z istniejących przyłączy z sieci w drodze lokalnej 03 KDL; 

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

 0 %. 

 

11. Ustalenia dla terenu o symbolu 10 MN - powierzchnia 0,08 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu, 
c) wysokość zabudowy – 2 kondygnacje - do 9,0 m od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
d) szerokość elewacji frontowej 17,0÷23,0 m, w tym dopuszczalny dobudowany 

garaż, 
e) dach symetryczny, o kącie nachylenia połaci 40÷45O, 
f) dopuszcza się budowę 2-stanowiskowego garażu wolnostojącego, krytego 

dwupołaciowym dachem o kątach nachylenia połaci min. 30O lub garażu 
dobudowanego do budynku mieszkalnego, krytego dachem o cechach j.w. 
lub z wykorzystaniem jako taras, 

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni terenu, 
h) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, 

kontenerowych, 
i) zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

j) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych we wsch. części terenu; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 zakaz podziału; 
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i scalania terenu 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  

§ 6; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp komunikacyjny z drogi lokalnej 03 KDL, 6) ustalenia komunikacyjne 
b) na terenie działki zapewnić min. 2 miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 zaopatrzenie z istniejących przyłączy z sieci w drodze lokalnej 3 KDL; 

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

 0 %. 

 

12. Ustalenia dla terenu o symbolu 11 MN - powierzchnia 0,06 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
a)  nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b)  powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni terenu, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c)  szerokość elewacji frontowej 7,0÷10,0 m, 
d)  wysokość zabudowy w stanie istniejącym – 2 kondygnacje,    
e)  
 

dopuszcza się rozbudowę do 3 kond. - dobudowę poddasza - do łącznej 
wysokości 9,5 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku do kalenicy, 

f)   dach symetryczny, o kątach nachylenia połaci 40O, 
g)  powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni terenu, 
h)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, 

kontenerowych, 
i)   zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych, 

  

j)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 zakaz podziału; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a)  bezpośredni dostęp komunikacyjny z drogi lokalnej 04 KDL, 
b)  dostęp do części budynku z drogi wewnętrznej 06 KDW i przez teren 12 MW, 

6) ustalenia komunikacyjne 

c)  na terenie działki zapewnić min. 2 miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych; 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie z istniejących przyłączy z sieci w drodze lokalnej 04 KDL; 

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

 25%. 

 

13. Ustalenia dla terenu o symbolu 12 MW - powierzchnia 0,08 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa 
zamieszkania zbiorowego; 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b)  powierzchnia zabudowy jak w stanie istniejącym – do 65% powierzchni 

terenu, 
c)  maksymalne szerokości elewacji jak w stanie istniejącym – 22,0 i 23,0 m, 
d)  wysokość zabudowy w stanie istniejącym – 2 kondygnacje,    
e)  dopuszcza się rozbudowę do 3 kond. - dobudowę poddasza - do łącznej 

wysokości do 13,0 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku do kalenicy, 

f)   dach symetryczny, łamany, o kątach nachylenia połaci 25÷40O , 
g) zakaz budowy ogrodzenia, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

h) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, 
kontenerowych; 

a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 
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4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp komunikacyjny do publicznej drogi lokalnej 04 KDL poprzez drogę 
wewnętrzną 06 KDW; 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie z istniejących i projektowanych sieci w drodze wewnętrznej 06 
KDW; 

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

 25%. 

 

14. Ustalenia dla terenu o symbolu 13 MN - powierzchnia 0,20 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni terenu, 
c) budynek mieszkalny: 

- wysokość zabudowy – 2 kondygnacje - do 7,5 m od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, 

- dach symetryczny, o kącie nachylenia połaci 40O, 
d) towarzyszący dobudowany budynek gospodarczo-garażowy: 

- wysokość zabudowy – 1 kondygnacja - do 6,5 m od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, 

- dach symetryczny, o kącie nachylenia połaci 30O, 
e) zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych, 
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu,    

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, 
kontenerowych; 

a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 

a) obowiązuje ochrona wartościowego szpaleru drzew oznaczonego na rysunku 
zmiany oraz innych drzew na terenie działki, poza egzemplarzami 
kolidującymi z zabudową, 

b) dopuszcza się działania pielęgnacyjne, lecznicze, cięcia formujące,  
c) wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu poprzez nasadzenia 

gatunków rodzimego pochodzenia występujących w otoczeniu oraz 
sprzyjających wzrostowi bioróżnorodności faunistycznej, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

d) teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp komunikacyjny do publicznej drogi lokalnej 04 KDL poprzez drogę 
wewnętrzną 06 KDW, 

6) ustalenia komunikacyjne 

b) na terenie działki zapewnić min. 3 miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych; 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie z istniejących i projektowanych sieci w drodze wewnętrznej 06 
KDW; 

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

 25%. 

 

15. Ustalenia dla terenu o symbolu 14 MW - powierzchnia 0,26 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni każdej działki, 
c) szerokość elewacji od ul. 07 KDW – 12,0÷14,0 m, 
d) poziom ± 0,00 – do 1,0 m, 
e) wysokość zabudowy – 3 kondygnacje - do 14,0 m od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy,   
f) dach symetryczny, czterospadowy, o kątach nachylenia połaci 40O, 

- konieczne lukarny o łącznej szerokości do 1/3 szerokości połaci, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

g) dopuszczalny podziemny parking dla potrzeb własnych, 
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h) zakaz budowy ogrodzeń, poza będącymi granicami opracowania, 
i) powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni każdej działki, 

  

j) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych;  
a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       

i scalania terenu b) podział na działki wg rysunku zmiany planu; 
a) obowiązuje ochrona wartościowego szpaleru drzew oznaczonego na rysunku 

zmiany planu oraz innych drzew na terenie działki, poza kolidującymi z 
zabudową, 

b) dopuszcza się działania pielęgnacyjne, lecznicze, cięcia formujące, 
c) wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu poprzez nasadzenia 

gatunków rodzimego pochodzenia występujących w otoczeniu oraz 
sprzyjających wzrostowi bioróżnorodności faunistycznej, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

d) teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp komunikacyjny do publicznej drogi lokalnej 04 KDL poprzez drogi 
wewnętrzne 06 KDW i 07 KDW, 

b) poza miejscami garażowymi dopuszczalnego podziemnego parkingu, na 
terenie działki zapewnić min. 5 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, 

6) ustalenia komunikacyjne 

c) przy braku podziemnego parkingu na terenie działki zapewnić miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych w ilości odpowiadającej ilości 
mieszkań plus 5; 

a) zaopatrzenie z sieci projektowanych w drogach wewnętrznych 06 KDW i 07 
KDW, 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

b) wody opadowe odprowadzane do studni chłonnych na terenie działki; 
8) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 25%. 

 

16. Ustalenia dla terenu o symbolu 15 ZP - powierzchnia 0,25 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

a) wewnętrzna parkowa zieleń wysoka, 1) przeznaczenie terenu 
b) lokalizacja wewnętrznej lokalnej przepompowni ścieków; 
a) zakaz zabudowy, poza przepompownią ścieków zlokalizowaną w rejonie 

oznaczonym symbolem na rysunku zmiany planu oraz obiektami małej 
architektury parkowej, 

b) zakaz budowy ogrodzeń, poza będącymi granicami opracowania, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, 
kontenerowych; 

a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 

a) obowiązuje ochrona wartościowego drzewostanu, 
b) dopuszcza się wycinkę drzew z tzw. drzewostanu mało wartościowego, 

działania pielęgnacyjne, lecznicze, cięcia formujące,  
c) wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu poprzez nasadzenia 

gatunków rodzimego pochodzenia występujących w otoczeniu oraz 
sprzyjających wzrostowi bioróżnorodności faunistycznej, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

d) teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do publicznej drogi lokalnej 04 KDL poprzez drogi wewnętrzne 06 
KDW i 07 KDW; 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 dopuszcza się oświetlenie terenu, z zaopatrzeniem w energię elektryczną z 
drogi wewnętrznej 07 KDW; 

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

 0 %. 
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17. Ustalenia dla terenu o symbolu 16 ZP - powierzchnia 0,12 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  wewnętrzna parkowa zieleń wysoka; 
a) zakaz zabudowy poza obiektami małej architektury parkowej, 
b) zakaz budowy ogrodzeń, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, 
kontenerowych; 

a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 

a) obowiązuje ochrona wartościowych grup drzew i szpalerów, oznaczonych na 
rysunku zmiany planu, 

b) dopuszcza się działania pielęgnacyjne, lecznicze, cięcia formujące, 
c) wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu poprzez nasadzenia 

gatunków rodzimego pochodzenia występujących w otoczeniu oraz 
sprzyjających wzrostowi bioróżnorodności faunistycznej, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

d) teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do publicznej drogi lokalnej 04 KDL poprzez drogi wewnętrzne 06 
KDW i 07 KDW; 

a) dopuszcza się likwidację nieczynnych sieci infrastruktury, 7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej b) dopuszcza się oświetlenie terenu , z zaopatrzeniem w energię elektryczną z 

drogi wewnętrznej 07 KDW; 
8) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0 %. 

 

18. Ustalenia dla terenu o symbolu 17 MW - powierzchnia 0,27 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
a)  nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b)  powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu, 
c)  zasada kształtowania zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
d)  szerokość elewacji frontowej - wschodniej – 27,0÷29,0 m, 
e)  poziom ± 0,00 – do 1,00 m, 
f)   wysokość zabudowy – 3 kondygnacje - do 14,0 m od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
g) dach symetryczny, czterospadowy, o kątach nachylenia połaci 40O, 

- konieczne lukarny o łącznej szerokości do 1/3 szerokości połaci, 
h)  dopuszczalny podziemny parking dla potrzeb własnych, 
i) zakaz budowy ogrodzeń,  
 j)  powierzchnia biologicznie czynna min. 35% powierzchni terenu, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

k)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, 
kontenerowych, budynków typu kemping lub dom letniskowy; 

a)  wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b)  po wydzieleniu zakaz podziału; 

a)  obowiązuje ochrona wartościowych grup drzew oznaczonych na rysunku 
zmiany, poza egzemplarzami kolidującymi z zabudową, 

b)  dopuszcza się wycinkę drzew z tzw. drzewostanu mało wartościowego, 
działania pielęgnacyjne, lecznicze, cięcia formujące,  

c)  wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu poprzez nasadzenia 
gatunków rodzimego pochodzenia występujących w otoczeniu oraz 
sprzyjających wzrostowi bioróżnorodności faunistycznej, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

d)  teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a)  dostęp komunikacyjny do publicznej drogi lokalnej 04 KDL poprzez drogi 
wewnętrzne 06 KDW i 07 KDW, 

6) ustalenia komunikacyjne 

b)  poza miejscami garażowymi dopuszczalnego podziemnego parkingu, na 
terenie działki zapewnić min. 10 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, 
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  c) przy braku podziemnego parkingu na terenie działki zapewnić miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych w ilości odpowiadającej ilości 
mieszkań plus 10; 

a)  zaopatrzenie z sieci projektowanych w drogach wewnętrznych 06 KDW i 07 
KDW, 

b)  wody opadowe odprowadzane do studni chłonnych zlokalizowanych na 
terenie działki, 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

c)  dopuszcza się likwidację nieczynnych sieci infrastruktury; 
8) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 25%. 

 
 

19. Ustalenia dla terenu o symbolu 18 MW - powierzchnia 0,54 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) 
 

powierzchnia zabudowy: 
- do 25% powierzchni działki przy granicy terenu 15 ZP i działki narożnej, 
- do 30% powierzchni działki graniczącej z terenem 20 ZL, 
- do 20% powierzchni działki graniczącej z terenem 16 ZP, 

c) szerokość elewacji frontowych – 20,0÷24,0 m, 
d) poziom ± 0,00 – do 1,00 m, 
e) szerokość elewacji płd. budynku na działce graniczącej z terenem 16 ZP – 

12,0÷14,0 m, 
f) wysokość zabudowy – 3 kondygnacje - do 14,0 m od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
g) dach symetryczny, czterospadowy, o kątach nachylenia połaci 40O, 

- konieczne lukarny o łącznej szerokości do 1/3 szerokości połaci, 
h) dopuszczalny podziemny parking dla potrzeb własnych, 
i) zakaz budowy ogrodzeń, poza będącymi granicami opracowania i terenów 

19 US i 20 ZL,  
j) powierzchnia biologicznie czynna: 

- min. 40% powierzchni działki przy granicy terenu 15 ZP i działki narożnej, 
- min. 35% powierzchni działki graniczącej z terenem 20 ZL, 
- min. 45% powierzchni działki graniczącej z terenem 16 ZP, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

k) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, 
kontenerowych, budynków typu kemping lub dom letniskowy; 

a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 
b) podział na działki wg rysunku zmiany planu, 

3) zasady podziału                       
i scalania terenu 

c) wydzielenie przejścia pieszego o funkcji drogi ewakuacyjnej, o szer. 5,0 m, 
łączącego ulicę wewnętrzną 07 KDW z drogą ewakuacyjną na terenie 19 US;

a) obowiązuje ochrona wartościowych grup drzew oznaczonych na rysunku 
zmiany oraz innych drzew na terenie działki, poza egzemplarzami 
kolidującym z zabudową, 

b) dopuszcza się wycinkę drzew z tzw. drzewostanu mało wartościowego, 
działania pielęgnacyjne, lecznicze, cięcia formujące,    

c) wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu poprzez nasadzenia 
gatunków rodzimego pochodzenia występujących w otoczeniu oraz 
sprzyjających wzrostowi bioróżnorodności faunistycznej, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

d) teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp komunikacyjny do publicznej drogi lokalnej 04 KDL poprzez drogi 
wewnętrzne 06 KDW i 07 KDW, 

b) poza miejscami garażowymi dopuszczalnego podziemnego parkingu, na 
terenie działki zapewnić min. 5 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, 

6) ustalenia komunikacyjne 

c) przy braku podziemnego parkingu na terenie działki zapewnić miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych w ilości odpowiadającej ilości 
mieszkań plus 5; 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie z sieci projektowanych w drogach wewnętrznych 06 KDW i 07 
KDW, 
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  b) wody opadowe odprowadzane do studni chłonnych zlokalizowanych na 
terenie działki; 

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

 25%. 

 

20. Ustalenia dla terenu o symbolu 19 US - powierzchnia 0,72 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

a) wiejski ośrodek sportowo-rekreacyjny, 1) przeznaczenie terenu 
b) dopuszcza się zachowanie towarzyszącej funkcji mieszkalnej obsługi 

ośrodka w istniejącym obiekcie; 
a) zespół boisk sportowych, urządzeń rekreacyjnych i place zabaw dla dzieci, 
b) istniejący 1- kondygnacyjny budynek klubowy do dalszego użytkowania bez 

zmiany jego gabarytów, 
c) istniejący 1- kondygnacyjny budynek mieszkalny do dalszego użytkowania 

bez możliwości rozbudowy; dopuszcza się modernizację, 
d) zakaz lokalizacji innych budynków, 
e) powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni terenu, 
f) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu,    
g) obowiązuje nasadzenia drzewostanu w miejscach nie powodujących 

konfliktu z urządzeniami sportowym i parkingami - gatunków rodzimego 
pochodzenia występujących w otoczeniu, 

h) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych z 
organizowanymi imprezami typu sportowego, kulturalnego lub 
rekreacyjnego, z zakazem lokalizacji obiektów blaszanych, kontenerowych, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

i) zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 zakaz podziału; 

a) obowiązuje ochrona istniejących pojedynczych drzew, 4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska b) teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  

§ 6; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp komunikacyjny z drogi poza płn. granicą opracowania, przyległej do 
terenu, 

b) na terenie działki zapewnić min. 20 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, 

6) ustalenia komunikacyjne 

c) na terenie droga ewakuacyjna przebiegająca przez teren 18 MW i łącząca 
się z drogą wewnętrzną 07 KDW - wolna od wszelkiego zagospodarowania; 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie z istniejących przyłączy z sieci w drodze poza granicą 
opracowania; 

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

 0 %. 

 

21. Ustalenia dla terenu o symbolu 20 ZL - powierzchnia 0,14 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

a)  zieleń leśna – fragment kompleksu leśnego poza granicą opracowania, 1) przeznaczenie terenu 
b)  lasy ochronne, dopuszcza się zagospodarowanie rekreacyjno - turystyczne; 
a)  zakaz zabudowy, 
b)  dopuszcza się przebieg ścieżek pieszych i rowerowych, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, urządzeń technicznych, nośników 
reklamowych; 

3) zasady podziału                       
i scalania terenu 

 zakaz podziału; 

a)  obowiązuje zakaz wycinki drzew, poza działaniami ustalonymi w 
dokumentacjach dotyczących prowadzenia gospodarki leśnej,   

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

b)  teren ochrony pośredniej ujęcia wody „Pilchowo”, obowiązują ustalenia wg  
§ 6; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp komunikacyjny z drogi poza płn. granicą opracowania, przyległej do 
terenu; 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 zakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej; 
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infrastruktury technicznej 
8) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0 %. 

 

22. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 KDG - powierzchnia 0,55 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  odcinek publicznej drogi wojewódzkiej klasy głównej; 
a)  szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna – 14,0÷30,0 m - wg rysunku 

zmiany planu, 
b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem wiaty przy zatoce 

autobusowej, 
c)  przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik jednostronny – od 

strony wsch., 
d) przystanek komunikacji autobusowej w zatoce wydzielonej z jezdni, 
e)  istniejąca zieleń w płn. części terenu do zachowania, 
 f )  zakaz lokalizacji zjazdów na działki w zakresie opracowania, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

g) zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
3) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

 
4) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a)  istniejąca sieć wodociągowa 2x Ø150 mm – do zachowania, 
b)  istniejąca sieć wodociągowa  Ø 225 mm – do zachowania, 
c)  istniejąca kanalizacja sanitarna 2x Ø 200 mm – do zachowania, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

d)  istniejąca kanalizacja deszczowa Ø 300 mm – do zachowania; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

23. Ustalenia dla terenu o symbolu 02 KDZ - powierzchnia 0,06 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  odcinek publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej – włączenie do drogi 
głównej 01 KDG; 

a)  szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna – wg rysunku zmiany planu,  
b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki przy liniach 

rozgraniczenia, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c)  zieleń niska rozdzielająca pasy ruchu przy włączeniu do drogi głównej 01 
KDG do zachowania, 

d)  bez wjazdów na działki,   
e)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i nośników reklamowych; 

3) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

4) ustalenia motyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a)  istniejąca sieć wodociągowa 2 x Ø150 mm – do zachowania, 
b)  istniejąca kanalizacja sanitarna Ø 200 mm – do zachowania, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

c) istniejąca kanalizacja deszczowa Ø 300 mm – do zachowania; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

24. Ustalenia dla terenu o symbolu 03 KDL  - powierzchnia 0,30 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna klasy lokalnej – włączenie do drogi głównej 01 KDG; 
a)  szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna – 10,0÷26,0 m – wg rysunku 

zmiany planu,  
b)  przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki obustronne, trasa 

rowerowa, 
c)  zieleń niska rozdzielająca pasy ruchu przy skrzyżowaniu z ul. 04 KDL do 

zachowania, 
d)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem pawilonu 

handlowego typu „kiosk” przy terenie 10 MN, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

e)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
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3) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

4) ustalenia motyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie; 

a)  istniejąca sieć wodociągowa 2 x Ø150 mm – do zachowania, 
b) istniejąca sieć wodociągowa Ø100 mm – do zachowania, 
c)  istniejąca kanalizacja sanitarna Ø 200 mm – do zachowania, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

d)  istniejąca kanalizacja tłoczna Ø 125 mm – do zachowania; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

25. Ustalenia dla terenu o symbolu 04 KDL  - powierzchnia 0,08 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna klasy lokalnej – włączenie do drogi lokalnej 03 KDL; 
a)  szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna – 8,0÷21,0 m – wg rys. zmiany 

planu, 
b)  przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki obustronne, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
3) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

4) ustalenia motyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie; 

a)  istniejąca sieć wodociągowa Ø100 mm – do zachowania, 
b)  istniejąca kanalizacja sanitarna Ø 200 mm – do zachowania, 
c)  istniejąca kanalizacja sanitarna Ø 160 mm – do zachowania, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

d)  projektowana kanalizacja tłoczna Ø 60 mm; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

26. Ustalenia dla terenu o symbolu 05 KDD - powierzchnia 0,06 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna klasy dojazdowej typu „sięgacz” – włączenie do 
drogi zbiorczej 02 KDZ; 

a)  szerokość w liniach rozgraniczenia 8,0 m, z placem do zawracania – wg 
rysunku zmiany planu, 

b)  przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik min. jednostronny od 
strony płn., 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
3) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

4) ustalenia motyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie; 

a)  istniejąca sieć wodociągowa Ø100 mm – do zachowania, 
b)  istniejąca kanalizacja sanitarna Ø 200 mm – do zachowania, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

c)  istniejąca kanalizacja sanitarna Ø 160 mm – do zachowania; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

27. Ustalenia dla terenu o symbolu 06 KDW - powierzchnia 0,13 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna – włączenie do publicznej drogi lokalnej 04 KDL; 
a)  szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna 5,0÷12,0 m – wg rysunku 

zmiany planu, 
b)  przekrój poprzeczny: bez wydzielania jezdni, 
c)  przy granicy terenu 13 MN lokalizacja miejsc postojowych, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

d)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
3) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

4) ustalenia motyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            

 nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie; 
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i zabytków 
a)  projektowana sieć wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
b)  projektowana kanalizacja sanitarna Ø 200 mm, 
c) projektowana kanalizacja tłoczna Ø 60 mm, 
d)  projektowana linia kablowa nn, 
e)  projektowany gazociąg niskiego ciśnienia, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 f)  projektowana telekomunikacyjna linia kablowa; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

28. Ustalenia dla terenu o symbolu 07 KDW - powierzchnia 0,30 ha Pilchowo 
rys. nr 1 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna – włączenie do publicznej drogi lokalnej 04 KDL przez 
drogę wewnętrzną 06 KDW; 

a) szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna 8,0÷15,0 m – wg rysunku 
zmiany planu, 

b) przekrój poprzeczny: bez wydzielania jezdni, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
3) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 zachowanie wartościowego szpaleru drzew przy terenie 16 ZP; 

4) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie; 

a) projektowana sieć wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
b) projektowana kanalizacja sanitarna Ø 200 mm, 
c) projektowana kanalizacja tłoczna Ø 60 mm, 
d) projektowana linia kablowa nn, 
e) projektowany gazociąg niskiego ciśnienia, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

f) projektowana telekomunikacyjna linia kablowa; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

§ 8. Dla terenów elementarnych w zakresie załącznika - rysunku nr 2 obowiązują 
następujące ustalenia:  

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 RM - powierzchnia 5,13 ha Pilchowo 
rys. nr 2 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa zagrodowa o funkcji agroturystycznej; 
a)  lokalizacja budynku mieszkalnego i podstawowych budynków gospodarczych 

w rejonach wyznaczonych na rysunku zmiany planu nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy,   

b)  powierzchnia zabudowy do 50% obszarów określonych na rysunku zmiany 
planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  

c)  lokalizacja poszczególnych obiektów w formie zwartych zespołów 
funkcjonalnych, z zachowaniem zasady wzajemnie równoległego lub 
prostopadłego usytuowania, 

d)  budynek mieszkalny: 
- wysokość do 3 kondygnacji - do 11,5 m od poziomu terenu przy najniżej 

położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
- dach symetryczny, o kątach nachylenia połaci głównych do 55O,  

e)  zespół zabudowy gospodarczej w centralnej części terenu o jednakowych 
cechach architektonicznych: 
- wysokość do 2 kondygnacji - do 6,5 m od poziomu terenu przy wejściu do 

budynku do kalenicy,  
- dachy symetryczne, o kątach nachylenia połaci 35÷45O, 

f)  zabudowa gospodarcza w zach. części terenu: 
- wysokość do 2 kondygnacji, 
- dachy symetryczne o kątach dowolnych, 

g)  poszczególne strefy użytkowe gospodarstwa rozdzielić szpalerami zieleni 
wysokiej, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

h) w płd. części terenu lokalizacja stawów rybnych; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 zakaz podziału; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 lokalizacja obiektów, szczególnie w zach. części terenu, wymaga wykonania 
badań geologiczno-inżynierskich określających warunki posadowienia; 
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5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp komunikacyjny do terenu z drogi gminnej - dz. nr ewidenc. 471, 6) ustalenia komunikacyjne 
b) na terenie działki zapewnić min. 2 miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych w rejonie lokalizacji budynku mieszkalnego oraz min. 5 miejsc 
związanych z funkcją agroturystyczną; 

a)  zasilanie elektroenergetyczne obszaru z projektowanej stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV zlokalizowanej na terenie o symbolu 2 E, 
projektowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia, 
do czasu realizacji zasilania sieciowego dopuszcza się możliwość zasilania 
obiektów z agregatów prądotwórczych, 

b)  zaopatrzenie w ciepło ze źródła lokalnego zasilanego ekologicznymi 
nośnikami energii - paliwa ciekłe, gaz płynny, energia elektryczna, inne, 

c)  zaopatrzenie w wodę ze studni lokalnej zlokalizowanej na terenie 
gospodarstwa, 

d)  odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika szczelnego lub do 
przydomowej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie gospodarstwa, w 
rejonie  oznaczonym na rysunku zmiany planu, 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

e) dopuszcza się budowę rowów melioracyjnych; 
8) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 15%. 

 

2. Ustalenia dla terenu o symbolu 2 E - powierzchnia 0,01 ha Pilchowo 
rys. nr 2 

1) przeznaczenie terenu  urządzenia elektroenergetyczne – stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 
a)  dopuszczalna lokalizacja stacji na słupie, 2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu b) zakaz lokalizacji innych obiektów, w tym tymczasowych; 
a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       

i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony;  

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp komunikacyjny z drogi gminnej - działki nr ewidenc. 471; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową lub napowietrzną, 

wykonaną jako odczep od istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 
nr 101 (poza obszarem opracowania); 

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

 15%. 

 

§ 9. Dla terenów elementarnych w zakresie załącznika - rysunku nr 3 obowiązują 
następujące ustalenia:  

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 U, P - powierzchnia 1,96 ha Sierakowo 
rys. nr 3 

a)  działalność gospodarcza usługowo-produkcyjna, 1) przeznaczenie terenu 
b)  dopuszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkalnej właściciela lub 

użytkownika, pod warunkiem realizacji podstawowego przeznaczenia; 
a)  nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b)  powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 
c)  powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni działki, 
d)  lokalizacja zabudowy wg zasady oznaczonej na rysunku zmiany planu - 

równolegle do wewnętrznej granicy działki,  
e)  dopuszczalna realizacja max. 3-budynkowego zespołu zabudowy na każdej 

działce, 
f)  wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji - do 7,0 m od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy lub do zbiegu połaci 
dachowych, 

g)  dachy symetryczne, o kątach nachylenia połaci min. 20O, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

h)  zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych; 
3) zasady podziału                       a)  podział na działki wg rysunku zmiany planu, 
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 i scalania terenu b)  dopuszcza się dodatkowy podział działek w płd. części terenu, prostopadły 
do drogi 01 KDW i powierzchni min. 2000 m2; 

a)  zachowanie drzew porastających skarpę w płn.-wsch. części terenu oraz 
wzdłuż istniejącej drogi, pełniących funkcje przeciwerozyjne, stabilizacyjne i 
izolacyjne, 

b)  forma zainwestowania dostosowana do ukształtowania powierzchni terenu, 
niwelacje ograniczone do niezbędnego minimum, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

c)  realizację inwestycji prowadzić w sposób nie powodujący osuwania się 
skarpy przy istniejącej drodze; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 na części terenu (patrz rys. zmiany) położonej w strefie „WIII” ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują rygory zawarte w § 
5; 

a)  dojazd do działek z drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną 01 KDW, 6) ustalenia komunikacyjne 
b)  na terenie każdej działki zapewnić min. 5 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych i dostawczych;  
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 zaopatrzenie z sieci projektowanych w drodze 01 KDW; 

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

 20%. 

 

2. Ustalenia dla terenu o symbolu 2 KS - powierzchnia 0,09 ha Sierakowo 
rys. nr 3 

1) przeznaczenie terenu  urządzenia komunikacyjne – parking dla 10÷15 samochodów osobowych; 
a)  zakaz zabudowy, 
b)  zakaz grodzenia, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c)  dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych, z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa na drodze; 

a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 dopuszcza się wycinkę istniejących drzew jako działania pielęgnacyjne i 
lecznicze; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 teren położony w strefie „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych; obowiązują rygory zawarte w § 5; 

6) ustalenia komunikacyjne  dojazd z drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną 01 KDW; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 dopuszcza się oświetlenie zasilane z sieci 0,4 kV w drodze 01 KDW; 

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

 0%. 

 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 KDW - powierzchnia 0,18 ha Sierakowo 
rys. nr 3 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna – włączenie do publicznej drogi powiatowej poza 
obszarem opracowania; 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

  szerokość w liniach rozgraniczenia min. 12,0 m, z poszerzeniem i placem do 
zawracania - wg rysunku zmiany planu; 

3) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

4) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 droga położona w strefie „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych; obowiązują rygory zawarte w § 5; 

a)  projektowana sieć wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
b)  projektowana kanalizacja sanitarna Ø 200 mm, 
c)  projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna nn, 
d)  projektowany gazociąg średniego ciśnienia, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

e)  projektowana telekomunikacyjna linia kablowa; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 
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§ 10. Dla terenów elementarnych w zakresie załącznika - rysunku nr 4 obowiązują 
następujące ustalenia:  

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 UR, M - powierzchnia 1,63 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  usługi rzemieślnicze z towarzyszącą zabudową mieszkaniową właściciela 
lub użytkownika; 

a) dopuszcza się adaptacje istniejących obiektów na cele usług rzemieślniczych,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
c) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki, za wyjątkiem działek 

przy wsch. granicy terenu – do 30%, 
d) dopuszczalna realizacja max. 3-budynkowego zespołu zabudowy na każdej 

działce, 
e) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji - do 8,0 m od poziomu terenu do 

szczytu pokrycia dachu, 
f) dachy symetryczne, o kątach nachylenia połaci 30÷45O, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% pow. działki, za wyjątkiem 
działek przy wsch. granicy terenu – min. 30%; 

a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 

a) poza liniami zabudowy pozostawienie zieleni wysokiej z przystosowaniem 
zagospodarowania zieleni na cele ozdobne - ogrodowe, 

b) dopuszcza się działania pielęgnacyjne, lecznicze, cięcia formujące, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

c) wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu poprzez nasadzenia 
gatunków rodzimego pochodzenia występujących w otoczeniu oraz 
sprzyjających wzrostowi bioróżnorodności faunistycznej; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp do drogi publicznej 01 KDD bezpośredni, do działek w zach. części 
terenu z działki drogi nr ewidenc. 5/6 - poza granicą opracowania, do działki 
w płn.-wsch. części terenu – przez drogę wewnętrzną 03 KDW i teren 4 W, 

6) ustalenia komunikacyjne 

b) na terenie każdej działki zapewnić min. 3 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych;  

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie z sieci w drodze 01 KDD, w ciągach komunikacyjnych poza 
granicą opracowania oraz na zasadzie służebności w działkach sąsiednich; 

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

 10%. 

 

2. Ustalenia dla terenu o symbolu 2 ZN - powierzchnia 0,40 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  zieleń naturalna; 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
 zakaz zabudowy; 

3) zasady podziału                       
i scalania terenu 

 wydzielenie po granicach terenu elementarnego; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 pozostawienie w stanie naturalnym szaty roślinnej i zieleni wysokiej o 
wartościach biocenotycznych i klimatycznych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej 01 KDD przez tereny: 03 KDW, 6 RZ, 4 W, 3 RZ; 
7) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu 3 RZ - powierzchnia 0,45 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  użytki zielone – łąki i pastwiska; 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
 zakaz zabudowy; 

3) zasady podziału                       
i scalania terenu 

 w dostosowaniu do potrzeb gospodarki rolnej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
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i scalania terenu odrębnymi; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 teren o wartościach biocenotycznych i klimatycznych, pozostawienie w 

stanie naturalnym szaty roślinnej i pojedynczych egzemplarzy drzew; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej 01 KDD przez tereny: 03 KDW, 6 RZ, 4 W; 
7) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

4. Ustalenia dla terenu o symbolu 4 W - powierzchnia 1,23 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  zbiorniki wodne i rowy melioracyjne o funkcji odwadniającej i retencyjnej; 
a) zakaz zabudowy, 
b) w celu przywrócenia wartości funkcjonalnych konieczne zabiegi porządkowe 

i renowacyjne, 
c) przy granicy z terenem 1 UR,M wykonanie przepustu lub kładki pełniącej 

rolę wjazdu/wejścia na wydzieloną działkę, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

d) nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony, 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 wydzielenie po granicach terenu elementarnego; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 pozostawienie brzegów w stanie naturalnym, z pozostawieniem drzew 
porastających brzegi; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną 03 KDW; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 projektowany przebieg odcinka kanalizacji deszczowej Ø 200 mm i  

odprowadzenie wód deszczowych z terenu 04 KDW; 
8) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0 %. 

 

5. Ustalenia dla terenu o symbolu 5 ZN - powierzchnia 0,07 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  zieleń naturalna wysoka; 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
 zakaz zabudowy; 

3) zasady podziału                       
i scalania terenu 

 wydzielenie po granicach terenu elementarnego; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 pozostawienie w stanie naturalnym szaty roślinnej i zieleni wysokiej o 
wartościach biocenotycznych i klimatycznych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej 01 KDD przez tereny: 03 KDW, 6 RZ, 4 W; 
7) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

6. Ustalenia dla terenu o symbolu 6 RZ - powierzchnia 0,50 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  użytki zielone – łąki i pastwiska; 
a) zakaz zabudowy, 2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu b) istniejący rów melioracyjny do zachowania; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 w dostosowaniu do potrzeb gospodarki rolnej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 teren o wartościach biocenotycznych i klimatycznych, pozostawienie w 

stanie naturalnym szaty roślinnej i pojedynczych egzemplarzy drzew; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 
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6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną 03 KDW; 
7) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

7. Ustalenia dla terenu o symbolu 7 RZ - powierzchnia 0,97 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  użytki zielone – łąki i pastwiska; 
a) zakaz zabudowy, 2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu b) istniejący rów melioracyjny do zachowania; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 w dostosowaniu do potrzeb gospodarki rolnej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 teren o wartościach biocenotycznych i klimatycznych, pozostawienie w 

stanie naturalnym szaty roślinnej i pojedynczych egzemplarzy drzew; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej 01 KDD przez tereny: 03 KDW, 6 RZ, 4 W; 
7) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 
0%. 

 

8. Ustalenia dla terenu o symbolu 8 ZN - powierzchnia 1,28 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  zieleń naturalna wysoka i niska; 
a) zakaz zabudowy, 2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu b) istniejące rowy i inne urządzenia melioracyjne do zachowania; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 wydzielenie po granicach terenu elementarnego; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 pozostawienie w stanie naturalnym szaty roślinnej i zieleni wysokiej o 
wartościach biocenotycznych i klimatycznych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 część terenu (patrz rysunek planu) objęta strefą W III ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia wg  § 5; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej 02 KDD w zakresie ark. nr 2; 
7) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

9. Ustalenia dla terenu o symbolu 9 ZN - powierzchnia 0,42 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  zieleń naturalna wysoka i niska; 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
 zakaz zabudowy; 

3) zasady podziału                       
i scalania terenu 

 wydzielenie po granicach terenu elementarnego; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 pozostawienie w stanie naturalnym zieleni wysokiej o wartościach 
biocenotycznych i klimatycznych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej 02 KDD;  
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 projektowany przebieg odcinka kanalizacji deszczowej Ø 200 mm; 

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

 0%. 
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10. Ustalenia dla terenu o symbolu 10 U, P - powierzchnia 0,20 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

a) zabudowa usługowo-produkcyjna, 1) przeznaczenie terenu 
b) dopuszcza się towarzyszącą funkcję mieszkalną właściciela lub użytkownika 

pod warunkiem realizacji podstawowego przeznaczenia; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni działki, 
d) lokalizacja zabudowy wg zasady oznaczonej na rysunku zmiany planu - 

równolegle do płn. granicy terenu, 
e) dopuszczalna realizacja max. 2-budynkowych zespołów zabudowy na 

działce, 
f) dopuszczalna wolnostojąca zabudowa gospodarcza, usługowa lub 

warsztatowa, 
g) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji - do 8,0 m od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

h) dachy symetryczne, o kątach nachylenia połaci 30÷45O; 
a) podział na działki wg zasady oznaczonej na rysunku zmiany; minimalna 

powierzchni działki - 900 m2, 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
b) dopuszcza się realizację inwestycji bez podziału na działki; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony;   

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp do drogi publicznej 02 KDD, 6) ustalenia komunikacyjne 
b) na terenie każdej działki zapewnić min. 3 miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 zaopatrzenie z istniejących i projektowanych sieci w drodze 02 KDD; 

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

 10%. 

 

11. Ustalenia dla terenu o symbolu 11 UR, M - powierzchnia 0,26 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

a) usługi rzemieślnicze, 1) przeznaczenie terenu 
b) dopuszcza się towarzyszącą funkcję mieszkalną właściciela lub użytkownika 

pod warunkiem realizacji podstawowego przeznaczenia; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni działki, 
d) budynek mieszkalny: 

- wysokość – 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze - do 8,0 m od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy,     

- dach symetryczny, o kątach nachylenia połaci 40÷45O, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

e) dopuszczalna wolnostojąca zabudowa gospodarcza, usługowa lub 
warsztatowa: 
- wysokość – do 2 kondygnacji - do 7,0 m od poziomu terenu przy najniżej 

położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
- dachy symetryczne, o kątach nachylenia połaci min. 30O; 

a) podział na działki wg rysunku zmiany planu, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b) dopuszcza się inny podział, z zachowaniem zasady podziału prostopadłego 

do drogi 04 KDW i minimalnej powierzchni działki 900 m2;  
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony;    

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) 
 

dostęp do drogi publicznej 01 KDD bezpośredni i przez drogę wewnętrzną  
04 KDW, 

6) ustalenia komunikacyjne 

b) na terenie każdej działki zapewnić min. 3 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych; 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie z istniejących i projektowanych sieci w drogach 01 KDD i 04 
KDW; 
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8) stawka procentowa służąca 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 10%. 

 

 12. Ustalenia dla terenu o symbolu 12 UR, M - powierzchnia 0,48 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

a) usługi rzemieślnicze z towarzyszącą zabudową mieszkaniową właściciela 
lub użytkownika, 

1) przeznaczenie terenu 

b) istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny do dalszego użytkowania; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni działki, 
d) budynek mieszkalny: 

- wysokość – 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze - do 8,0 m od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy,     

- dach symetryczny, o kątach nachylenia połaci 40÷45O, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

e) 
 

dopuszczalna wolnostojąca zabudowa gospodarcza, usługowa lub 
warsztatowa: 
- wysokość – do 2 kondygnacji - do 7,0 m od poziomu terenu przy najniżej 

położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
- dachy symetryczne, o kątach nachylenia połaci min. 30O; 

a) podział na działki wg rysunku zmiany planu, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b) dopuszcza się inny podział, z zachowaniem minimalnej powierzchni 

wydzielanej działki 900 m2, pod warunkiem dostępu do drogi publicznej;  
4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony;  

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) dostęp do drogi publicznej 01 KDD bezpośredni i przez drogę wewnętrzną           
03 KDW, 

6) ustalenia komunikacyjne 

b) na terenie każdej działki zapewnić min. 3 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych; 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie z istniejących i projektowanych sieci w drogach 01 KDD i 03 
KDW; 

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

 10%. 

 

13. Ustalenia dla terenu o symbolu 13 ZN - powierzchnia 0,26 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  zieleń naturalna wysoka i niska; 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
 zakaz zabudowy; 

3) zasady podziału                       
i scalania terenu 

 wydzielenie po granicach terenu elementarnego; 

a)  pozostawienie w stanie naturalnym zieleni wysokiej o wartościach 
biocenotycznych i klimatycznych, z dopuszczalnym wzbogaceniem składu 
gatunkowego drzewostanu poprzez nasadzenia gatunków rodzimego 
pochodzenia występujących w otoczeniu oraz sprzyjających wzrostowi 
bioróżnorodności faunistycznej, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

b)  dopuszcza się wycinkę drzew z tzw. drzewostanu mało wartościowego, 
działania pielęgnacyjne, lecznicze, cięcia formujące; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne 03 KDW i 04 KDW; 
7) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 
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14. Ustalenia dla terenu o symbolu 14 ZI - powierzchnia 0,30 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  zieleń izolacyjna; 
a) zakaz zabudowy, 
b) konieczne zapewnienie dostępu do rowu melioracyjnego w celu konserwacji, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

c) nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 
3) zasady podziału                       

i scalania terenu 
 wydzielenie po granicach terenu elementarnego; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej 01 KDD przez tereny: 04 KDW, 9 ZN; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 projektowany przebieg odcinka kanalizacji deszczowej Ø 200 mm; 

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

 0%. 

 

15. Ustalenia dla terenu o symbolu 15 UR,M - powierzchnia 0,97 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

a)  usługi rzemieślnicze, 1) przeznaczenie terenu 
b) dopuszcza się towarzyszącą funkcję mieszkalną właściciela lub użytkownika 

pod warunkiem realizacji podstawowego przeznaczenia; 
a)  nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b)  powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 
c)  powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni działki, 
d)  budynek mieszkalny: 

- wysokość – 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze - do 8,0 m od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy,     

- dach symetryczny, o kątach nachylenia połaci 40÷45O, 
e)  dopuszczalna wolnostojąca zabudowa gospodarcza, usługowa lub 

warsztatowa: 
- wysokość – do 2 kondygnacji - do 7,0 m od poziomu terenu przy najniżej 

położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
- dachy symetryczne, o kątach nachylenia połaci min. 30O, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

f)  zakaz podpiwniczania; 

a)  podział na działki wg rysunku zmiany, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b)  dopuszcza się inny podział, przy minimalnej powierzchni wydzielanej działki 

– 2000 m2, pod warunkiem dostępu do drogi wewnętrznej; 
a)  nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony,    4) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska b)  teren o poziomie wód gruntowych do 1,5 m p.p.t.; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a)  dostęp do drogi publicznej 01 KDD przez drogi wewnętrzne 03 KDW i 04 
KDW, 

b)  przy wydzieleniach innych niż oznaczone na załączniku graficznym, 
wydzielić wewnętrzne ciągi dojazdowe o szerokości min. 8,0 m, 

6) ustalenia komunikacyjne 

c)  na terenie każdej działki zapewnić min. 3 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych; 

7) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie z sieci projektowanych w drogach wewnętrznych 03 KDW i 04 
KDW; 

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

 10%. 

 

16. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 KDD - powierzchnia 0,34 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna klasy dojazdowej; 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
a)  szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0÷12,0 m z poszerzeniem wg rysunku 

zmiany planu, 
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  b)  przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik min. jednostronny od 
strony płn.; 

3) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

4) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a)  istniejące sieci wodociągowe Ø 125 mm, 
b)  projektowana kanalizacja sanitarna Ø 250 mm, 
c)  projektowana kanalizacja deszczowa Ø 300 mm, 
d) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nn, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

e)  projektowany gazociąg średniego ciśnienia; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

17. Ustalenia dla terenu o symbolu 02 KDD - powierzchnia 0,17 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna klasy dojazdowej; 
a)  szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0÷14,0 m – wg rysunku zmiany, 2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu b)  przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik min. jednostronny od 
strony płn.; 

3) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony;   

4) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a)  istniejąca sieć wodociągowa Ø125 mm, 
b)  projektowana kanalizacja sanitarna Ø 250 mm, 
c) projektowana kanalizacja deszczowa Ø 300 mm, 
d)  projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nn, 
e)  projektowany gazociąg średniego ciśnienia, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

f) projektowana telekomunikacyjna linia kablowa; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 
 

 0%. 

 

18. Ustalenia dla terenu o symbolu 03 KDW - powierzchnia 0,12 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna – włączenie do publicznej drogi dojazdowej 01 KDD; 
a)  szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna – 9,0÷13,0 m, z placem do 

zawracania - wg rysunku zmiany planu, 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
b)  przekrój poprzeczny: bez konieczności wydzielania jezdni; 

3) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

4) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a)  projektowana sieć wodociągowa Ø80÷100 mm, 
b)  projektowana kanalizacja sanitarna Ø 200 mm, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

c) projektowana kanalizacja deszczowa Ø 200 mm; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

19. Ustalenia dla terenu o symbolu 04 KDW - powierzchnia 0,04 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 1 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna – włączenie do publicznej drogi dojazdowej 01 KDD; 
a)  szerokość w liniach rozgraniczenia 9,0 m, z placem do zawracania - wg 

rysunku zmiany planu, 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
b)  przekrój poprzeczny: bez konieczności wydzielania jezdni; 

3) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 
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środowiska 
4) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a)  projektowana sieć wodociągowa Ø 80÷100 mm, 5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej b)  projektowana kanalizacja deszczowa Ø 200 mm; 

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

 0%. 

 

20. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 ZC - powierzchnia 0,69 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 2 

1) przeznaczenie terenu  cmentarz dla małych zwierząt; 
a)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury, 
b)  parkowe zagospodarowanie terenu w formie kwater wytyczonych zielenią 

średnią i zespołami zieleni wysokiej, 
c)  głębokość grzebania 1,00÷1,20 m, z zachowaniem odległości min. 0,5 m od 

poziomu wody gruntowej, 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

d)  
 

zakaz budowy nagrobków o wysokości powyżej 1,0 m i płyt o powierzchni 
powyżej 1,0 m2; 

a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       
i scalania terenu b) po wydzieleniu zakaz podziału; 

a)  użytkowanie prowadzić w sposób nie powodujący przedostania się 
zanieczyszczeń do poziomu wód gruntowych, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

b) przed każdorazowym wytyczaniem kwater grzebalnych wykonać 
szczegółowe badania gruntowo-wodne określające poziom wód 
podziemnych i warunki wykorzystania kwatery; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 teren objęty strefą W III ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych, obowiązują ustalenia wg § 5; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej 02 KDD poprzez drogę wewnętrzną 01 KDW; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną z sieci projektowanych w drodze 

wewnętrznej 01 KDW; 
8) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

21. Ustalenia dla terenu o symbolu 2 UI - powierzchnia 0,17 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 2 

a) usługi związane z obsługą cmentarzem dla małych zwierząt, 
b) dopuszcza się lokalizację schroniska dla zwierząt, 

1) przeznaczenie terenu 

c) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej; 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu, 
b) powierzchnia zabudowy do 25 % powierzchni działki, 
c) wysokość zabudowy –  do 2 kondygnacji - do 7,5 m od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, 
d) dach symetryczny, dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci min. 30O, 
e) dopuszcza się budowę pawilonów - boksów dla zwierząt z dachami płaskimi, 
f ) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% powierzchni terenu; 

2) kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

g) zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych, 
a) wydzielenie po granicach terenu elementarnego, 3) zasady podziału                       

i scalania terenu b) dopuszcza się podział na działki, prostopadły do drogi 01 KDW, o 
powierzchni min. 800 m2; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 poza powierzchnią zabudowaną teren w maksymalnym stopniu urządzić w 
formie zieleni wysokiej i średniej;   

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 teren objęty strefą W III ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych, obowiązują ustalenia wg § 5; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do drogi publicznej 02 KDD poprzez drogę wewnętrzną 01 KDW; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 zaopatrzenie z sieci projektowanych w drodze wewnętrznej 01 KDW; 

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

 0 %. 
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22. Ustalenia dla terenu o symbolu 3 ZN - powierzchnia 0,10 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 2 

1) przeznaczenie terenu  zieleń naturalna wysoka i niska; 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
 zakaz zabudowy; 

3) zasady podziału                       
i scalania terenu 

 wydzielenie po granicach terenu elementarnego; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 pozostawienie w stanie naturalnym szaty roślinnej i zieleni wysokiej o 
wartościach biocenotycznych i klimatycznych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 część terenu (patrz rysunek zmiany planu) objęty strefą W III ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia wg § 5; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp z drogi wewnętrznej 01 KDW; 

7) 
stawka procentowa służąca 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 
0%. 

 

23. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 KDW - powierzchnia 0,21 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 2 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna – włączenie do publicznej drogi dojazdowej 02 KDD; 
a) szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna – 10,0÷17,0 m - wg rysunku 

zmiany planu, 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
b) przekrój poprzeczny: bez konieczności wydzielania jezdni; 

3) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska 

 zachowanie egzemplarzy zieleni wysokiej nie kolidującej z przebiegiem 
drogi i sieciami infrastruktury; 

4) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 część terenu (patrz rysunek zmiany planu) objęta strefą W III ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia wg  § 5; 

a) projektowana sieć wodociągowa Ø80÷100 mm, 
b) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nn, 
c) projektowana kanalizacja sanitarna Ø 150 mm, 
d) projektowany przepust drogowy, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

e) istniejąca linia napowietrzna 15 kV do zachowania; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 

 

24. Ustalenia dla terenu o symbolu 02 KDD - powierzchnia 0,08 ha 
Sierakowo 

rys. nr 4 
ark. 2 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna klasy dojazdowej; 
a) szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu, 2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu b) włączenie do drogi publicznej 01 KDD - patrz rys. nr 4, ark. 1; 
3) ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska 
 nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

4) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

a) istniejąca sieć wodociągowa Ø125 mm, 
b) projektowana sieć wodociągowa Ø80÷100 mm, 
c) projektowana kanalizacja sanitarna Ø 250 mm, 
d) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nn, 

5) ustalenia w zakresie           
infrastruktury technicznej 

e) istniejąca linia napowietrzna 15 kV do zachowania; 
6) stawka procentowa służąca 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości 

 0%. 
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§ 11. Dla terenu elementarnego w zakresie rysunku nr 5 obowiązują następujące 

ustalenia:  

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 RZ - powierzchnia 5,15 ha Pilchowo 
rys. nr 5 

1) przeznaczenie terenu  grunty rolne - użytki zielone; 
2) kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania terenu 
 zagospodarowanie rolnicze; 

3) zasady podziału                       
i scalania terenu 

 w dostosowaniu do potrzeb gospodarki rolnej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

a)  istniejące złoża torfu z zakazem eksploatacji, 4) ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska b) nie ustala się ograniczeń szczególnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego            
i zabytków 

 obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostęp do terenu z drogi nr ewidenc. 88 - poza obszarem opracowania; 
7) ustalenia w zakresie           

infrastruktury technicznej 
 teren nie wymaga ustalenia; 

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

 0%. 

 
 

Przepisy końcowe 
 

§ 12. 1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie 9,33 ha 
gruntów rolnych na cele nierolnicze w tym: 0,96 ha klasy  RIVa, 1,55 ha klasy RV, 1,91 
ha klasy BRV, 3,13 ha klasy RVI, 0,04 ha klasy B RVI, 0,26 ha klasy ŁIV, 0,32 ha klasy 
Ps IV, 0,52 ha klasy PsV, 0,013 ha klasy B PsV, 0,09 ha klasy PsVI, 0,54 ha klasy LzV.  

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów 
leśnych na cele nieleśne: 
1) 0,59 ha gruntów w działkach nr 75/7 i 75/18 w obrębie Pilchowo, nie będących 

własnością Skarbu Państwa, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, za zgodą Nr OSR-P-6115/1/2000 Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2000 r.  

2) 0,12 ha gruntów w obrębie Sierakowo, stanowiących własność Gminy Police, za 
zgodą Nr DRW-I-EN-6140-24/06 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 
dnia 12 września 2006 r. 

 
§ 13. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej zmiany planu dopuszcza się 

dotychczasowe zagospodarowanie terenów. 
 

§ 14. Na terenach objętych niniejszą uchwałą tracą moc: 
1) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w 

części dotyczącej miejscowości Pilchowo, Bartoszewo, Żółtew, przyjętego Uchwałą Nr 
XLV/346/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.12.2001 r. (Dz. Urzęd. Województwa 
Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 15 poz. 262) - dla terenów objętych zakresem 
załączników nr 1, 2 i 5 do niniejszej uchwały; 

2) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w 
części dotyczącej miejscowości Sierakowo, Leśno Górne i Stare Leśno, przyjętego 
Uchwałą Nr XLII/328/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2001 r. (Dz. Urzęd.  
Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 48 poz. 1313) - dla terenów objętych 
zakresem załączników nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 
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§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Police. 
 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Policach. 
 
 
 

Przewodnicz ący Rady 
 

Zbigniew Kropidłowski  


