
UCHWAŁA  Nr LIX/442/10
Rady Miejskiej w Policach

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    
pn.: Trzebież - Marina

 Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 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, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr
149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/04 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn.: „Trzebież – Marina”, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/212/04 Rady Miejskiej w
Policach z dnia 28 grudnia 2004 roku, zmienionej uchwałą Nr XLIV/340/06 Rady Miejskiej w
Policach z dnia 25 kwietnia 2006 roku, zmienionej uchwałą Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28 grudnia 2006 roku, zmienionej uchwałą Nr VII/47/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24
kwietnia 2007 roku, po stwierdzeniu zgodności ze Studium  uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Police zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/297/98 Rady
Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 1998 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Policach
Nr XI/88/03 z dnia 8 lipca 2003 roku, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn.: „Trzebież- Marina”.

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

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

załącznik nr 6;
4) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, stanowiący załącznik nr 7.

4. Przedmiotem zmiany planu jest całościowe opracowanie zagospodarowania terenu z
uwzględnieniem funkcji: zabudowy usług turystyki, zabudowy mieszkaniowej,
mieszkaniowo-usługowej, usługowej, usług sportu, zabudowy produkcyjno-usługowej,
infrastruktury technicznej i komunikacji, terenów rolnych i leśnych.

5. Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o
powierzchni 81,40 ha, położony w obrębie geodezyjnym Trzebież w gminie Police oraz obszar o
powierzchni 0,60 ha położony w obrębie Dębostrów w gminie Police co łącznie stanowi obszar 82
ha.
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§ 2.  Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć inne obowiązujące przepisy prawa poza

niniejszą uchwałą;
2) obszarze zmiany planu – należy przez to rozumieć obszar objęty zmianą planu

miejscowego, zawartą w granicach przedstawionych na rysunku zmiany planu;
3) terenie elementarnym – należy przez to rozumieć fragment obszaru zmiany planu o

określonym przeznaczeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi  i oznaczony symbolem cyfrowym i literowym;

4) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć docelowe zagospodarowanie terenu w tym
rodzaj zabudowy określone dla poszczególnych terenów elementarnych wydzielonych liniami
rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem cyfrowym i literowym; teren może posiadać
wyłącznie podstawowe przeznaczenie terenu lub przeznaczenie terenu może składać się z
przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego bilansującego się w granicach proporcji
określonych zmianą planu;

5) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć, że określone
przeznaczenie terenu obejmuje minimum 60% powierzchni terenu, a w przypadku terenów
przeznaczonych pod zabudowę minimum 60% powierzchni działki budowlanej;

6) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć, że określone
przeznaczenie terenu obejmuje maksimum 40% powierzchni terenu, a w przypadku terenów
przeznaczonych pod zabudowę maksimum 40% powierzchni działki budowlanej;

7) maksymalnym wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz
sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie
zewnętrznym, wszystkich obiektów zlokalizowanych na danym terenie, do powierzchni terenu;

8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której należy lokalizować
ścianę frontową budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli
naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na
którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów
budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

10) otwarciu widokowym – należy przez to rozumieć takie komponowanie przestrzeni, a w
szczególności rozplanowanie zabudowy i zieleni, które tworzą pole widokowe (widok) na
przestrzenie otwarte, cenne krajobrazowo;

11) osi widokowej – należy przez to rozumieć takie komponowanie przestrzeni, w szczególności
rozplanowanie zabudowy, ciągów komunikacyjnych i zieleni, które wiążą widokowo i
funkcjonalnie co najmniej dwa istotne elementy funkcjonalne przestrzeni, pola widokowe na
zakończeniu osi mogą być zamknięte poprzez obiekt budowlany jako akcent przestrzenny lub
pozostać otwarte jako otwarcia widokowe;

12) dominancie architektonicznej – należy przez to rozumieć budynek lub jego część, który
koncentruje uwagę obserwatora w obszarze widoczności ze względu na wyróżniającą się
formę architektoniczną lub jego wysokość;

13) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w całości lub części służące
do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie
bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

14) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie powodują
ponadnormatywnej uciążliwości w emisji substancji i energii oraz nie będące
przedsięwzięciami, dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może lub
jest wymagany zgodnie z przepisami odrębnymi;

15) budynku w  gminnej ewidencji zabytków – należy przez to rozumieć budynek o cechach
historycznych i zabytkowych, nie wpisany do rejestru zabytków a widniejący na liście obiektów
o cechach historycznych i zabytkowych prowadzonej przez właściwy miejscowo urząd gminy;

16) zabudowie rekreacyjnej – należy przez to rozumieć zabudowę z maksymalnie dwoma
lokalami mieszkalnymi, zamieszkiwaną czasowo służącą rekreacji indywidualnej, nie będącą
usługami hotelarskimi;
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17) reklamie – należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę
przestrzenną niosącą wizualny przekaz informacyjno-reklamowy, a nie będącą szyldem;

18) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania
przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy oraz
zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, lub grafikę określającą
nazwę i przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, lub jeden z tych elementów.

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany planu:
1) ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym zmianą planu, a ustalenia szczegółowe

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

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

2) każdy „Teren elementarny” oznaczono na rysunku zmiany planu oraz w tekście niniejszej
uchwały identyfikatorem cyfrowo-literowym, tzw. „Symbolem terenu”. Cyfra oznacza numer
kolejnego „Terenu elementarnego”, a następujący po nim symbol literowy oznacza
przeznaczenie terenu. W przypadku oznaczenia terenów dróg przed kolejnym numerem terenu
drogi postawiono symbol literowy oznaczający klasę drogi.

3) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano szczegółowe ustalenia zawarte w
tzw. „Karcie terenu”.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu stanowiącym załączniki z
numerami 1,2,3,4 do niniejszej uchwały są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
1) granica obszaru objętego zmianą planu miejscowego;
2) granica pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych;
3) granica strefy A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo  powodzi;
4) obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków;
5) strefa „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego;
6) stanowisko gatunku rośliny chronionej do przeniesienia,
7) stanowisko gatunku rośliny chronionej do zachowania,
8) stanowisko gatunku zwierzęcia chronionego do zachowania,
9) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach

zagospodarowania;
10) symbole terenów;
11) obowiązujące linie zabudowy;
12) nieprzekraczalne linie zabudowy;
13) istniejące drzewa do zachowania;
14) projektowane szpalery drzew;
15) otwarcia widokowe;
16) osie widokowe;
17) przebieg ścieżek rowerowych.
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§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów o różnych zasadach zagospodarowania wyznaczonych
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem zmiany planu:
1) przepompownia oznaczona symbolem – 1-IT;
2) tereny budowli i obsługi przystani jachtowej oznaczone symbolami – 2-KM, 3-KM;
3) tereny parkingów samochodowych oznaczone symbolami – 4-KP, 5-KP, 6-KP;
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami – 7-MN, 8-MN, 9-MN,

10-MN, 11-MN, 12-MN, 13-MN, 14-MN;
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczone symbolami- 15-MN,U,

16-MN,U, 17-MN,U, 18-MN,U, 19-MN,U, 20-MN,U, 21-MN,U, 22-MN,U, 23-MN,U, 24-MN,U,
25-MN,U,          26-MN,U, 27-MN,U, 28-MN,U, 29-MN,U, 30-MN,U, 31-MN,U, 32-MN,U;

6) tereny zabudowy rekreacyjnej oznaczone symbolami – 33-MR, 34-MR, 35-MR, 36-MR, 37-MR;
7) tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej oznaczone symbolami – 38-MW;
8) tereny przemysłu i wytwórczości oznaczone symbolami – 39-P, 40-P;
9) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczony symbolem – 41-RM;
10) tereny łąk, pastwisk i nieużytków oznaczone symbolami – 42-RZ, 43-RZ, 44-RZ, 45-RZ,

46-RZ,       47-RZ, 48-RZ, 49-RZ, 50-RZ, 51-RZ, 52-RZ, 53-RZ, 54-RZ, 55-RZ, 56-RZ, 57-RZ;
11) teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem – 58- U,MN;
12) teren usług sportu oznaczony symbolem – 59-US;
13) tereny zabudowy usług turystyki oznaczone symbolami – 60-UT, 61-UT, 62-UT, 63-UT, 64-UT;
14) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolami – 65-WS, 66-WS, 67-WS, 68-WS,

69-WS,     70-WS, 71-WS, 72-WS, 73-WS, 74-WS, 75-WS, 76-WS, 77-WS, 78-WS, 79-WS;
15) tereny lasów oznaczone symbolami – 80-ZL, 81-ZL, 82-ZL;
16) tereny zieleni parkowej oznaczone symbolami – 83-ZP, 84-ZP, 85-ZP;
17) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem – KDZ-01;
18) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami – KDL-02, KDL-03-KDL-04,

KDL-05;
19) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami – KDD-06, KDD-07, KDD-08,

  KDD-09, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13, KDD-14;
20) tereny ciągów pieszo-jezdnych oznaczone symbolami – KPJ-15, KPJ-16, KPJ-17, KPJ-18,

KPJ-19, KPJ-20, KPJ-21, KPJ-23;
21) tereny ciągów pieszych oznaczone symbolami – CP-24, CP-25, CP-26, CP-27, CP-28, CP-29,

    CP-30.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się kształtowanie otwarć widokowych w kierunku Zalewu Szczecińskiego wskazanych

na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1 poprzez:
a) zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej w sposób ograniczający widoki w

kierunku otwarcia widokowego,
b) zakaz lokalizowania napowietrznych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej mogących

mieć negatywny wpływ na odbiór wizualny krajobrazu, w szczególności napowietrznych
sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych i kominów kotłowni,

c) zakaz realizacji ogrodzeń w sposób ograniczający lub mogący mieć negatywny wpływ na
odbiór wizualny krajobrazu,

d) zakaz realizacji szpalerów drzew i grup drzew w sposób ograniczający widoki w kierunku
otwarcia widokowego,

e) realizację urządzonych platform lub punktów widokowych;
2) ustala się kształtowanie osi widokowej wskazanej na rysunku zmiany planu stanowiącym

załącznik nr 1 poprzez:
a) wytworzenie pierzei zabudowy wzdłuż ciągu komunikacyjnego, dla którego wyznaczono oś

widokową,
b) nakaz lokalizowania wzdłuż ciągu widokowego zabudowy odznaczającej się wysoką

jakością architektury i użytych materiałów budowlanych,
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c) zakaz lokalizowania wzdłuż ciągu komunikacyjnego, dla którego wyznaczono oś widokową
napowietrznych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej mogących mieć negatywny
wpływ na odbiór wizualny krajobrazu, w szczególności napowietrznych sieci
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych i kominów kotłowni,

d) nakaz realizacji ogrodzeń wzdłuż ciągu komunikacyjnego, dla którego wyznaczono oś
widokową, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,

e) nakaz realizacji zieleni komponowanej z drzew, krzewów, roślin ozdobnych wzdłuż ciągu
komunikacyjnego, dla którego wyznaczono oś widokową w sposób podkreślający oś
widokową z otwarciem na Zalew Szczeciński ;

3) dopuszcza się realizację reklam:
a) w formie tablic reklamowych o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym do 3m2,

reklam świetlnych (neonów), słupów ogłoszeniowych w formie walca;
b) tablice reklamowe mogą być lokalizowane wyłącznie na elewacjach zewnętrznych

budynków,
c) reklamy świetlne (neony) mogą być lokalizowane wyłącznie na elewacjach zewnętrznych

budynków lub na konstrukcjach wolnostojących o całkowitej wysokości nieprzekraczającej
8m,

d) w szczególności zabrania się:
 lokalizowania tablic reklamowych na ogrodzeniach (pełnych i ażurowych), balustradach

zewnętrznych schodów i balkonów, tarasów, loggi, attykach budynków, murach
oporowych, oraz na wszystkich elewacjach zewnętrznych budynków będących w
miejskiej ewidencji zabytków,

 lokalizowania wszelkich reklam, innych niż słupy ogłoszeniowe, w liniach
rozgraniczających dróg publicznych; słupy ogłoszeniowe w liniach rozgraniczających
drogi mogą być lokalizowane wyłącznie za zgodą zarządcy drogi i na warunkach
wskazanych przez zarządcę drogi,

 lokalizacji wszelkich reklam na terenach elementarnych oznaczonych symbolami: RZ,
WS, ZL, ZP,

 realizowania wszelkich reklam semaforowych (w tym reklam świetlnych) i
bannerowych;

4) w zakresie realizacji szyldów ustala się:
a) dopuszcza się lokalizowanie szyldów wyłącznie związanych z usługą jaka jest

prowadzona w budynku, na którym umieszczany jest szyld lub szyldów głoszących nazwy
usług lub lokali usługowych,

b) dopuszcza się umieszczanie szyldów, w tym szyldów świetlnych (neonów) wyłącznie na
elewacjach zewnętrznych budynków;

5) w zakresie realizacji ogrodzeń obowiązują zakazy i nakazy zawarte w ustaleniach
szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych;

6) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo- handlowych zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi, przy czym:

a) maksymalna wysokość pojedynczego, tymczasowego obiektu usługowo-handlowego nie
może przekraczać 4m wysokości,

b) maksymalna powierzchnia pojedynczego, tymczasowego obiektu usługowo-handlowego
nie może przekraczać 50m2.

§ 6. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
1) w zakresie ochrony środowiska ustala się:

a) przekraczające dopuszczalne wielkości oddziaływanie na środowisko poprzez emisję
substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji,
promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i
podziemnych, winno zamykać się w granicach działki budowlanej lub zespołu działek, na
których jest wytwarzane,
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b) na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu wprowadza się zakaz lokalizowania
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany oraz dla których obowiązek
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być
wymagany, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem:
 dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń oraz parkingów,
 obiektów, w tym sieci, infrastruktury technicznej,
 inwestycji na terenach oznaczonych symbolami P, KM,
 stacji obsługi lub remontowych sprzętu budowlanego, lub rolniczego lub środków

transportu,
c) ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:
 nakaz odprowadzania, w tym podczyszczania ścieków zgodnie z przepisami

odrębnymi,
 zakaz składowania wszelkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych w granicach

obszaru objętego niniejszym planem miejscowym,
d) ustala się obowiązek ochrony przed hałasem dla istniejącej zabudowy i zapewnienia

właściwego standardu akustycznego dla nowoprojektowanej zabudowy poprzez określenie
dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.:
 dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych

symbolem terenu MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu
dopuszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 ustala się, że dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego
symbolem terenu MW dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem
hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego,

 ustala się, że dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego
symbolem terenu RM dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu
dopuszczalnym dla terenów zabudowy zagrodowej,

 dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych
symbolami terenu MN,U, U,MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z
poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

 dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych
symbolami KM, UT, US, MR dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem
hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej,

e) ustala się ograniczenie uciążliwości hałasowej do granic działki własnej;
f) ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym  poprzez utrzymanie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej i
rekreacyjno-wypoczynkowej oraz w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2)    w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) cały obszar objęty zmianą planu miejscowego, za wyjątkiem terenów oznaczonych

symbolami: 58-U,MN, KDD-14 znajduje się w granicach obszaru Natura2000 PLB 320009
Zalew Szczeciński, ustala się że wszelkie zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie
terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

b) wskazuje się zgodnie z rysunkiem planu:
 stanowisko rośliny chronionej do przeniesienia,
 stanowisko rośliny chronionej do zachowania,
 stanowisko zwierzęcia chronionego do zachowania,

c) ustala się, że wszelkie użytkowanie, urządzanie i zagospodarowanie terenu w miejscu
stanowiska gatunków chronionych musi być zgodne z przepisami odrębnymi oraz
przepisami szczegółowymi niniejszego planu,

d) ustala się ochronę i zachowanie istniejących drzew (do zachowania) o wysokich walorach
krajobrazowych, wskazanych na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1, a w
przypadku ich biologicznej śmierci wymianę na nowy egzemplarz tego samego gatunku,
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e) ustala się wprowadzenie szpalerów drzew, w szczególności w miejscach wskazanych na
rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1,

f) ustala się wprowadzanie w miarę możliwości szpalerów drzew i krzewów wzdłuż ciągów
komunikacyjnych, w szczególności wzdłuż dróg publicznych klasy zbiorczej, lokalnej i
dojazdowej,

g) szpalery drzew wzdłuż poszczególnych ciągów komunikacyjnych należy realizować jako
jednogatunkowe z gatunków liściastych odpornych na zasolenie gleby,

h) na terenach przeznaczonych na zieleń parkową, gdzie występują naturalne podmokłości
dopuszcza się tworzenie zbiorników wodnych obsadzonych roślinnością
szuwarowo-wodną,

i) ustala się zagospodarowanie terenów zieleni parkowej roślinnością o rozbudowanej
strukturze pionowej przy przeważającym udziale gatunków rodzimych właściwych dla
siedliska przyrodniczego i krajobrazu z maksymalnym zachowaniem istniejącej struktury
roślinnej,

j) ustala się dążenie do zachowania  i zwiększenia bioróżnorodności poprzez;
 stopniowe wprowadzanie na terenach lasów gatunków drzew zgodnych z siedliskim,
 zachowanie na terenach oznaczonych symbolem RZ zbiorowisk łąk wilgotnych oraz

towarzyszących im zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych,
 zachowanie istniejących obszarów bagiennych.

k) w przypadku prowadzenia robót ziemnych powodujących naruszenie struktury gruntu,
przed rozpoczęciem tych robót należy zdjąć warstwę próchniczną gruntu i zabezpieczyć
przed zniszczeniem, a po zakończeniu robót ziemnych odtworzyć wierzchnią warstwę
gruntu za pomocą zabezpieczonej ziemi lub wykorzystać warstwy próchnicze ziemi do
pokrycia terenów biologicznie czynnych,

l) w granicach obszaru objętego planem zabrania się trwałego składowania ziemi
pochodzącej z urobku.

§ 7. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
1)   plan wskazuje obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków znajdujące się
      na ulicach: Osadników, Bocznej i Leśnej;
2) ochronie podlega forma architektoniczna obiektów będących w gminnej ewidencji zabytków, a

w szczególności: gabaryty budynku, forma dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój
elewacji oraz forma stolarki okiennej i drzwiowej stanowiące o jego wartości historycznej i
kulturowej;

3) dla obiektów będących w  gminnej ewidencji zabytków ustala się:
a) utrzymanie kompozycji architektonicznej obiektu stanowiącej o jego wartości historycznej i

kulturowej,
b) opracowanie dokumentacji konserwatorskiej w przypadku: rozbiórki obiektu lub jego

przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy oraz remontów mających istotny wpływ na wygląd
zewnętrzny obiektu;

4) ustala się strefę „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, zgodnie z
rysunkiem zmiany planu stanowiącym załącznik nr 2;

5) w granicach strefy „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ustala się, że
wszelkie użytkowanie, urządzanie  i zagospodarowanie terenu musi być zgodne z przepisami
odrębnymi i musi odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 8. Ustala się następujące zasady dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
1) w granicach obszaru objętego zmianą planu miejscowego nie występują obszary przestrzeni

publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) ustala się:

a) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KDZ; KDL; KDD; tereny ciągów
pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem KPJ, tereny ciągów pieszych oznaczone
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symbolem CP jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych związanych z
budową i utrzymaniem dróg publicznych, obiektów i urządzeń transportu publicznego;
budową i utrzymaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem ZP jako tereny przeznaczone do realizacji
celów publicznych związanych z utrzymaniem zieleni gminnej;

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

4) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury na wszystkich terenach
przeznaczonych do realizacji celów publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) forma architektoniczna elementów małej architektury powinna być jednolita dla
poszczególnych terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych, w szczególności dla
poszczególnych ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach obszaru objętego
zmianą planu miejscowego;

6) ustala się nakaz dostosowania publicznych ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez:
a) obniżenie do poziomu jezdni krawężnika chodnika w miejscach przejść dla pieszych na

całej ich szerokości,
b) wprowadzenie w jezdni nawierzchni antypoślizgowych w rejonach przejść dla pieszych,
c) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróżniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z

dysfunkcją wzroku na chodnikach przed krawężnikami opuszczonymi do poziomu jezdni,
d) dostosowanie obiektów małej architektury: ławek, wiat, tablic informacyjnych, budek

telefonicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ich lokalizacja nie powinna
kolidować z pasami dla ruchu pieszego,

e) stosowanie krawężników opuszczonych w miejscach postojowych dla osób
niepełnosprawnych w liniach rozgraniczających dróg.

§ 9. 1. Ustala się zasady dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
poprzez wskazanie:
1) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
2) maksymalnej powierzchni zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
3) maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
4) maksymalnej wysokości zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
5) linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi,
6) rodzaju i spadku dachu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
7) kolorów i typów elewacji zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

2. Dopuszcza się lokalizowanie budynków garażowych, gospodarczych,
garażowo-gospodarczych bezpośrednio przy linii rozgraniczającej sąsiedniej działki budowlanej
lub w odległości 1,5m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.

§ 10. Ustala się następujące zasady dotyczące sposobów zagospodarowania terenów i
obiektów podlegających ochronie, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi:
1) wskazuje się granicę pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych zgodnie z

rysunkiem zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1;
2) wszelkie zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu położonego w granicach pasa

technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych musi być zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami odrębnymi;

3) pas techniczny wchodzący w skład pasa nadbrzeżnego stanowi obszar bezpośredniego
zagrożenia powodzią;
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4)  wszelkie zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu położonego w granicach
obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią musi być zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami odrębnymi;

5) ustala się, że wszystkie tereny elementarne w granicach objętych planem miejscowym za
wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: 58-U,MN, KDD-14 są położone w granicach
pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych;

6) wszelkie zagospodarowanie i zabudowa w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód
wewnętrznych musi być zgodna z właściwymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

7) oświetlenie terenu i obiektów widocznych z obszaru morskich wód wewnętrznych musi
posiadać przesłony zabezpieczające przed oślepianiem nawigatorów statków pływających na
pobliskim akwenie, a także powstawaniem zjawiska „podświetlania tła”; ponadto obiekty
widoczne z obszaru morskich wód wewnętrznych, o ile nie stanowią oznakowania
nawigacyjnego, nie mogą przypominać wyglądem ani charakterystyka świecenia świateł,

8) ustala się granicę strefy A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi  zgodnie z
rysunkiem zmiany planu stanowiącym załączniki nr 1,2;

9) dla terenów elementarnych położonych w granicach strefy A1 obszaru narażonego na
niebezpieczeństwo powodzi ustala się, że wszelkie zagospodarowanie, urządzanie i
użytkowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:
1) droga publiczna klasy drogi zbiorczej oznaczona symbolem KDZ-01 (ul. Osadników i ul.

Rybacka) stanowi ciąg powiązań ponadlokalnych;
2) drogi publiczne klasy drogi lokalnej oznaczone symbolem KDL, drogi publiczne klasy drogi

dojazdowej oznaczone symbolem KDD oraz ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ
zapewniają obsługę komunikacyjną dla istniejącego i projektowanego zagospodarowania na
obszarze objętym zmianą planu miejscowego;

3) skrzyżowania ulic jako jednopoziomowe zapewniające pełną możliwość wyboru kierunku jazdy
lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy;

4) układ komunikacji kołowej uzupełniają ciągi piesze;
5) ustala się realizację ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych, ciągów

pieszo-jednych i pieszych oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, KDL-04, KDD-11,
KPJ-22, KPJ-23, CP-24, CP-26;

6) ustala się, że droga publiczna klasy lokalnej oznaczona symbolem KDL-02 będzie stanowiła
promenadę spacerową;

7) ustala się lokalizację parkingów ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem zmiany planu
stanowiącym załącznik nr 1;

8) w przypadku realizacji nowej zabudowy potrzeby parkingowe należy realizować w granicach
działki własnej;

9) ilość miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów elementarnych musi być zgodna z
ustaleniami szczegółowymi.

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej:
1)  zaopatrzenie w wodę:

a) dla całego obszaru zmiany planu ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci
wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wód podziemnych w Trzebieży,

b) zachowuje się istniejące sieci wodociągowe zlokalizowane w drogach publicznych
oznaczonych symbolami: KDZ-01 (ul. Osadników i Rybacka), KDL-04, KDD09, KDD-10,
KDD-12, KDD-14 oraz na terenie oznaczonym symbolem 60-UT, w liniach
rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami: KPJ-17, KPJ-20 w
liniach rozgraniczających ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-28,
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c) dopuszcza się realizację sieci i przyłączy wodociągowych w liniach rozgraniczających dróg
publicznych klasy zbiorczej (KDZ); lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach
rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ),

d) dopuszcza się realizację ujeść wód podziemnych, w szczególności awaryjnych ujęć wód
podziemnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

e) dopuszcza się zachowanie istniejących studni w granicach działek budowlanych i dalsze
czerpanie z nich wód;

2) odprowadzania i oczyszczania ścieków:
a) dla całego obszaru zmiany planu ustala się odprowadzenie ścieków bytowych gminną

siecią kanalizacyjną do gminnej oczyszczalni ścieków,
b) zachowuje się istniejące sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w liniach

rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych symbolami: KDZ-01 (ul. Osadników i
Rybacka), KDD-14, w liniach rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego
symbolem KPJ-17 oraz w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 4-KP,

c) dopuszcza się realizację sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających
dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), lokalnej  (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach
rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ),

d) dla terenów położonych poza granicami terenów zagrożonych powodzią, do czasu
wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do
zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków lokalizowanych w
granicach działek budowlanych na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

e) zachowuje się istniejące sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane w liniach
rozgraniczających drogi publicznej oznaczonych symbolem: KDZ-01 (ul. Osadników i
Rybacka),

f) ustala się realizację sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających dróg
publicznych klasy zbiorczej (KDZ), lokalnej ( KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach
rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ),

g) odprowadzanie i podczyszczanie wód opadowych dla poszczególnych terenów
elementarnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

3) dopuszcza się realizację sieci i przyłączy gazowych w liniach rozgraniczających dróg
publicznych klasy zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach
rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ) zasilanych gazem przewodowym z
projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I0 w Dębostrowiu,

4) zaopatrzenie w ciepło:
a) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła,
b) ustala się stosowanie systemów grzewczych wykorzystujących czyste ekologicznie nośniki

energii, w tym systemów niskoemisyjnych;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejących lub projektowanych linii 15 kV i 0,4
kV lub alternatywnych źródeł energii,

b) nowe budynki będą zasilane w energię elektroenergetyczną po zrealizowaniu odpowiedniej
infrastruktury energetycznej wykonanej w oparciu o warunki przyłączenia oraz plany
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia w energię
elektryczną,

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

d) ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy elektroenergetycznych w liniach
rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej
(KDD) oraz w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ),

e) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na wszystkich terenach elementarnych
w zależności od potrzeb rozbudowy sieci elektroenergetycznej,

f) nowe stacje transformatorowe należy realizować jako kubaturowe lub wbudowane w
budynki;
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6) dostęp do telefonicznych połączeń kablowych – dopuszcza się realizację sieci i przyłączy
telefonicznych w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), dojazdowej
(KDD) oraz w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ), nowe sieci i przyłącza
telefoniczne należy realizować wyłącznie jako podziemne.

1. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) zasadę wywozu sposobem zorganizowanym odpadów stałych z obszaru objętego zmianą

planu na wyznaczone dla potrzeb gminy tereny składowania, przeróbki lub spalania śmieci;
2) wywóz odpadów przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przez

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych;

3) zbieranie odpadów na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
4) dopuszcza się realizację miejsc segregacji odpadów dla zespołów działek budowlanych;
5) dla terenu portu jachtowego oznaczonego symbolem KM gospodarowanie odpadami

portowymi musi być zgodne z właściwym portowym planem gospodarowania odpadami.

 § 13. 1. W granicach obszaru objętego zmianą planu miejscowego nie wskazuje się terenów
przewidzianych do scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek wskazane w ustaleniach szczegółowych nie
dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzieleń dojazdów za
wyjątkiem terenów elementarnych przeznaczonych wyłącznie na cele urządzeń infrastruktury
technicznej lub cele komunikacji.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

§ 14. Dla terenów elementarnych obowiązują następujące ustalenia:
1. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 1-IT:
Symbol terenu: 1-IT Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0048 ha

1) przeznaczenie terenu: Przepompownia (urządzenia melioracji wodnych);
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej za
wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20m²;
b) dopuszcza się, aby cała powierzchnia działki stanowiła

powierzchnię utwardzoną,
c) w przypadku zachowania powierzchni biologicznie czynnej,

ustala się jej zagospodarowanie zielenią niską, trawiastą,
d) dopuszcza się grodzenie terenu przepompowni, za

wyjątkiem stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
7) granice i sposoby

zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie
na podstawie przepisów odrębnych

teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

ustala się wydzielenie działki po granicy  terenu elementarnego
(zgodnie z rysunkiem planu);
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9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z
drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-03,

b) warunki parkingowe – przeznaczenie terenu nie wymaga
zabezpieczenia miejsc postojowych;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącej linii
elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż
granicy obszaru objętego niniejszym planem miejscowym;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

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

0 %

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 2-KM:
Symbol terenu: 2-KM Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 4,9200 ha

1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe:
 tereny budowli i urządzeń obsługi przystani jachtowej,
 zabudowa usług turystyki w szczególności: usługi

hotelarstwa, ośrodki wypoczynkowe, konferencyjne,
itp.,

b) przeznaczenie uzupełniające:
 usługi sportu i rekreacji,
 usługi gastronomii,
 usługi towarzyszące usługom turystyki;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) ustala się realizację zespołu przystani jachtowej wraz z
zapleczem technicznym, w szczególności:
 pomostów,
 kej,
 nabrzeży,
 basenu slipowego wraz z placem manewrowym,
 parkingów samochodowych,
 budynków administracji, zapleczy socjalnych,
 wieży widokowej i meteorologicznej, urządzeń

radiolokacyjnych i radionadawczych oraz  innych
koniecznych do realizacji przedsięwzięcia,

 budynków gospodarczych,
b) ustala się realizację zespołu pomostów powiązanych z

urządzeniami portu jachtowego i nabrzeżem z uwzględnieniem
otwarć widokowych i punktów widokowych,

c) budynek administracji będzie stanowił dominantę
architektoniczną wiążącą układ urbanistyczny mariny,

d) ustala się realizację zabudowy usług turystyki, w
szczególności: usług hotelarstwa, ośrodków wypoczynkowych i
konferencyjnych, usług gastronomii wzdłuż obowiązującej linii
zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) w odniesieniu do istniejących stanowisk rokitnika zwyczajnego
będącego gatunkiem chronionym ustala się zachowanie tych
stanowisk lub w przypadku braku takiej możliwości
przeniesienie roślin na wyznaczone stanowisko w ramach
terenu biologicznie czynnego  lub na inny teren o tożsamych
warunkach siedliskowych,

c) dopuszcza się zmianę linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego
związaną z realizacją urządzeń przystani jachtowej,

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

nie występują elementy wymagające ochrony;
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5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni

działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25%

powierzchni działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0

powierzchni działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku administracji z zapleczami

socjalnymi oraz budynków usługowych – 14m (trzy
kondygnacje nadziemne),

g) dla budynku administracji dopuszcza się wykonanie dominanty
architektonicznej w postaci wieży widokowej do wysokości
17m,

h) maksymalna powierzchnia dominanty architektonicznej nie
może przekraczać 10% powierzchni zabudowy budynku
administracji (powierzchnia liczona w obrysie zewnętrznym
budynku),

i) dachy:
 na budynku administracji z zapleczami socjalnymi  oraz

budynków usługowych – dachy dwuspadowe lub
wielospadowy o spadkach głównych połaci dachu od 300
do 450 lub dachy płaskie tj.: o spadku do 80 lub dach
łukowy,

 dla budynków gospodarczych – dachy płaskie tj.: o spadku
do 80 lub dachy dwuspadowe o spadku głównych połaci
dachu od 300 do 450,

 ustala się, że główne połacie dachu dla dachów
spadzistych muszą posiadać jednakowy kąt nachylenia,

j) pokrycie dachów:
 zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych

na dachach spadzistych (od 300 do 450), blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

k) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

l) wszystkie budynki gospodarcze muszą posiadać jednakowe
elewacje zewnętrzne i detal architektoniczny i muszą ściśle
nawiązywać do budynku administracji,

m) wszelkie dodatkowe elementy zagospodarowania terenu: jak
wiaty, obiekty małej architektury muszą być projektowane i
realizowane w nawiązaniu do obiektów podstawowego
zagospodarowania terenu i muszą odznaczać się wysoką
jakością estetyczną jak również wysoką jakością materiałów z
jakich będą wykonane,

n) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów
betonowych,

o) powierzchnie biologicznie czynne należy zagospodarować
zielenią komponowaną z drzew, krzewów, roślin ozdobnych i
roślinności trawiastej;
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7) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie
na podstawie przepisów odrębnych

a) tereny położony w granicach pasa technicznego brzegu
morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w
§10,

b) tereny częściowo położony w granicach strefy A1 obszaru
narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują
ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
5000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 40m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z

drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02,
b) warunki parkingowe – ustala się realizację miejsc postojowych

na potrzeby portu jachtowego w ilości minimum 100 miejsc;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej

zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDL-02,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02,

c) odprowadzanie wód opadowych – do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDL-02,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła
ciepła,

g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci
telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi oznaczonej symbolem KDL-02;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

3. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 3-KM:
Symbol terenu: 3-KM Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 1,8500 ha

1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe - tereny budowli i urządzeń
obsługi przystani jachtowej tzw: „brudne zaplecze
mariny”,

b) przeznaczenie uzupełniające:
 zabudowa usług turystyki w szczególności: usługi

hotelarstwa, ośrodki wypoczynkowe, konferencyjne,
itp.,

 usługi sportu i rekreacji,
 usługi gastronomii,
 usługi towarzyszące usługom turystyki;
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2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) ustala się realizację zespołu przystani jachtowej wraz z
zapleczem technicznym, w szczególności:
 pomostów,
 kej,
 nabrzeży,
 basenu slipowego wraz z placem manewrowym,
 hangarów,
 parkingów na trajlery podłodziowe,
 parkingów samochodowych,
 stacji paliw,
 budynków gospodarczych,
 urządzenia odbioru ścieków,

b) ustala się realizację zespołu pomostów powiązanych z
urządzeniami portu jachtowego i nabrzeżem z uwzględnieniem
otwarć widokowych i punktów widokowych,

c) dopuszcza się realizację zabudowy usług turystyki, w
szczególności: usług hotelarstwa, ośrodków wypoczynkowych i
konferencyjnych, usług gastronomii wyłącznie wzdłuż
obowiązującej linii zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) w odniesieniu do istniejących stanowisk rokitnika zwyczajnego
będącego gatunkiem chronionym ustala się zachowanie tych
stanowisk lub w przypadku braku takiej możliwości
przeniesienie roślin na wyznaczone stanowisko w ramach
terenu biologicznie czynnego  lub na inny teren o tożsamych
warunkach siedliskowych,

c) dopuszcza się zmianę linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego
związaną z realizacją urządzeń przystani jachtowej,

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązująca linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni

działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%

powierzchni działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0

powierzchni działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynków usługowych – 14m (trzy
g) kondygnacje nadziemne),
h) maksymalna wysokość hangarów i budynków gospodarczych–

8m,
i) dachy:
 dla budynków usługowych – dachy dwuspadowe lub

wielospadowy o spadkach głównych połaci dachu od 300
do 450 lub dachy płaskie tj.: o spadku do 80 lub dach
łukowy,

 dla hangarów i budynków gospodarczych – dachy płaskie
tj.: o spadku do 80 lub dachy dwuspadowe o spadku
głównych połaci dachu od 300 do 450,

 ustala się, że główne połacie dachu dla dachów
spadzistych muszą posiadać jednakowy kąt nachylenia,

j) pokrycie dachów:
 zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych

na dachach spadzistych (od 300 do 450), blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

k) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

l) wszystkie budynki hangarowe i gospodarcze muszą posiadać
jednakowe elewacje zewnętrzne i detal architektoniczny i
muszą ściśle nawiązywać do budynku administracji,

m) wszelkie dodatkowe elementy zagospodarowania terenu: jak
wiaty, obiekty małej architektury muszą być projektowane i
realizowane w nawiązaniu do obiektów podstawowego
zagospodarowania terenu i muszą odznaczać się wysoką
jakością estetyczną jak również wysoką jakością materiałów z
jakich będą wykonane,

n) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów
betonowych,

o) powierzchnie biologicznie czynne należy zagospodarować
zielenią komponowaną z drzew, krzewów, roślin ozdobnych i
roślinności trawiastej;

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

a) tereny położony w granicach pasa technicznego brzegu
morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w
§10,

b) tereny częściowo położony w granicach strefy A1 obszaru
narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują
ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
5000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 40m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;



17

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z
drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02,

b) warunki parkingowe – ustala się realizację miejsc postojowych
na potrzeby portu jachtowego w ilości minimum 100 miejsc;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDL-02,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02,

c) odprowadzanie wód opadowych – do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDL-02,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła
ciepła,

g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci
telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi oznaczonej symbolem KDL-02;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

4. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 4-KP:
Symbol terenu: 4-KP Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,1690 ha

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

ładu przestrzennego
a) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej za

wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej oraz
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na potrzeby
obsługi parkingu,

b) parking ogólnodostępny;
3) zasady ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego
teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%
powierzchni działki budowlanej,

b) miejsca parkowania pojazdów i dojazdów muszą posiadać
nawierzchnie utwardzone,

c) dopuszcza się wykonywanie nawierzchni ażurowych
wypełnionych trawą,

d) ustala się zagospodarowanie powierzchni biologicznie
czynnych roślinnością komponowaną,

e) ustala się realizację szpaleru drzew wzdłuż linii
rozgraniczającej ciągu pieszego oznaczonego symbolem
CP-30,

f) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami pełnymi oraz
ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych;

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

teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

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

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z dróg
publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami KDL-02,
KDL-03;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) odprowadzanie wód opadowych – do istniejącej lub
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-02,     KDL-03,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącej lub
projektowanej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDL-02;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych na potrzeby obsługi parkingu;

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

0 %

5. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 5-KP:
Symbol terenu: 5-KP Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,4180 ha

1) przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej za
wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej oraz
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na potrzeby
obsługi parkingu,

b) parking ogólnodostępny;
3) zasady ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego
teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%
powierzchni w granicach działki,

b) miejsca parkowania pojazdów i dojazdów muszą posiadać
nawierzchnie utwardzone,

c) dopuszcza się wykonywanie nawierzchni ażurowych
wypełnionych trawą,

d) ustala się zagospodarowanie powierzchni biologicznie
czynnych roślinnością komponowaną,

e) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów
betonowych;

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

a) teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

b) b) tereny częściowo położony w granicach strefy A1 obszaru
narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują
ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

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

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z
drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-01;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) odprowadzanie wód opadowych – do sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi
oznaczonej symbolem: KDZ-01,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącej lub
projektowanej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDZ-01;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych na potrzeby obsługi parkingu;

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

0 %

6. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 6-KP:
Symbol terenu: 6-KP Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,4490 ha

1) przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej za
wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej oraz
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na potrzeby
obsługi parkingu,

b) parking ogólnodostępny;
3) zasady ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego
teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%
powierzchni w granicach działki,

b) miejsca parkowania pojazdów i dojazdów muszą posiadać
nawierzchnie utwardzone,

c) dopuszcza się wykonywanie nawierzchni ażurowych
wypełnionych trawą,

d) ustala się zagospodarowanie powierzchni biologicznie
czynnych roślinnością komponowaną,

e) ustala się realizację szpaleru drzew wzdłuż linii
rozgraniczającej wód powierzchniowych oznaczonych
symbolem 71-WS, oraz wzdłuż linii rozgraniczającej terenu
usług sportu oznaczonego symbolem 59-US,

f) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów
betonowych;

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

teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

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

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z
drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04 oraz
z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem
KDD-07;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) odprowadzanie wód opadowych – do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04,
KDD-07,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącej lub
projektowanej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDL-04;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych na potrzeby obsługi parkingu;

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

0 %

7. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 7-MN:
Symbol terenu: 7-MN Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 1,2600 ha

1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniające – usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego
budynku garażowego, lub jednego budynku
gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) wskazuje się stanowisko jeża zachodniego, w obrębie
którego ustala się ochronę jeża zachodniego zgodnie
przepisami odrębnymi;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;
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5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni  w

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

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego  – 9m (dwie

kondygnacje naziemne), w tym jedna w poddaszu
użytkowym,

f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

g) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych
wolnostojących dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku
do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych
dachy płaskie lub jednospadowe,

h) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów,
wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu
prowadzonych robót budowlanych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
– 900m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 21m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych
symbolami KPJ-21, KPJ-22 ,zachowuje się istniejące zjazdy
na działki budowlane z drogi publicznej ul. Osadników
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zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym,
b) warunki parkingowe:
 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się

minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala

się minimum dwa miejsca postojowe na jeden lokal
mieszkalny,

 ustala się dodatkowo minimum dwa miejsca postojowe na
każde 100m2 powierzchni użytkowej usług;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami: KPJ-21, KPJ-22,oraz ul.
Osadników zlokalizowanej poza obszarem objętym planem
miejscowym,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KPJ-21,     KPJ-22, oraz ul. Osadników
zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do istniejącej i projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KPJ-21,
KPJ-22, oraz ul. Osadników zlokalizowanej poza obszarem
objętym planem miejscowym,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbole:
KPJ-21, KPJ-22, oraz ul. Osadników zlokalizowanej poza
obszarem objętym planem miejscowym,

e) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i  projektowanej sieci
gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KPJ-21, KPJ-22, oraz ul.
Osadników zlokalizowanej poza obszarem objętym planem
miejscowym,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej

sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KPJ-21,
KPJ-22, oraz ul. Osadników zlokalizowanej poza obszarem
objętym planem miejscowym;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

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

0 %

8. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 8-MN; 9-MN; 10-MN:
Symbol terenu: 8-MN Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,6500 ha
Symbol terenu: 9-MN Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,3325 ha
Symbol terenu: 10-MN Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,4845 ha

1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniające – usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;
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3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) dla terenu elementarnego 8-MN wskazuje się stanowisko
bogatki, w obrębie którego ustala się ochronę bogatki zgodnie
przepisami odrębnymi;

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

część terenów oznaczonych symbolami 9-MN, 10-MN położone w
granicach strefy WIII ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego, obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) obowiązująca linia zabudowy dla terenu oznaczonego 10-MN

zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego  – 9m (dwie

kondygnacje naziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym,
g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i

garażowych – 5m,
h) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych
wolnostojących dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku
do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych
dachy płaskie lub jednospadowe,

i) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

k) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położone w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
1500m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 25m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
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9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną
działek budowlanych z ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych
symbolami: KPJ-21, KPJ-22 lub  z drogi publicznej klasy
lokalnej oznaczonej symbolem KDL-05,

b) warunki parkingowe:
 dla zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum dwa

miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 ustala się dodatkowo minimum dwa miejsca postojowe na

każde 100m2 powierzchni użytkowej usług;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej

zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDL-05, KPJ-21, KPJ-22,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-05,       KPJ-21, KPJ-22,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami KDL-05,
KPJ-21, KPJ-22,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami
KDL-05, KPJ-21, KPJ-22,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami     KDL-05, KPJ-21, KPJ-22,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami KDL-05, KPJ-21, KPJ-22;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub
zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;

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

0 %

9. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 11-MN; 12-MN; 13-MN; 14-MN:
Symbol terenu: 11-MN Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,2620 ha
Symbol terenu: 12-MN Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,1720 ha
Symbol terenu: 13-MN Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,1945 ha
Symbol terenu: 14-MN Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,0980 ha

1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniające – usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) dla terenu 12-MN wskazuje się stanowisko łozówki, w obrębie
którego ustala się ochronę łozówki zgodnie przepisami
odrębnymi, w szczególności poprzez zachowanie rowu
melioracyjnego raz zakrzaczeń wzdłuż rowu;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;
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5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego  – 9m (dwie

kondygnacje naziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym,
g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i

garażowych – 5m,
h) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących
dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla
dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie
lub jednospadowe,

i) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

k) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położone w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
800m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 20m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-05,

b) warunki parkingowe:
 dla zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum dwa

miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 ustala się dodatkowo minimum dwa miejsca postojowe na

każde 100m2 powierzchni użytkowej usług;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej

zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
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symbolem KDL-05,
b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-05,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi
oznaczonej symbolem KDL-05,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-05,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDL-05,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi oznaczonej symbolem KDL-05;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub
zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;

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

0 %

10. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 15-MN,U; 16-MN,U:
Symbol terenu: 15-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,4335 ha
Symbol terenu: 16-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 1,3150 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku

mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,
c) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) dla terenu 15-MN/U wskazuje się stanowisko wróbla, w
obrębie którego ustala się ochronę wróbla zgodnie przepisami
odrębnymi,

c) dla terenu 16-MN/U wskazuje się stanowisko sierpówki, w
obrębie którego ustala się ochronę sierpówki zgodnie
przepisami odrębnymi,

d) w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem    
16-MN,U występuje drzewo wskazane do zachowania;

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

w liniach rozgraniczających terenów elementarnych oznaczonych
symbolami 15-MN,U, 16-MN,U znajdują się budynki będące w
gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;



27

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni  w

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

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 9m (dwie kondygnacje nadziemne),
w tym jedna w poddaszu użytkowym,

f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

g) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

h) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położone w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

ustala się zachowanie istniejących podziałów na działki
budowlane, za wyjątkiem działki nr: 82, dla której dopuszcza się
podział, przy czym:
 minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki

budowlanej – 800m2,
 minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 25m,
 kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej

w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-04 lub z drogi publicznej klasy
dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-12 oraz z ciągu
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pieszo-jezdnego KPJ-15;
b) warunki parkingowe:
 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum

1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się

minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na

każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,
 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce

postojowe na jeden pokój gościnny;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci

wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-12, KPJ-15,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDL-04,      KDD-12,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-04,
KDD-12,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-04,      KDD-12,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami     KDL-04, KDD-12,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej

sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04,
KDD-12;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

11. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 17-MN,U:
Symbol terenu: 17-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 1,8500 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku

mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,
c) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) wskazuje się stanowisko bogatki, w obrębie którego ustala się
ochronę bogatki zgodnie przepisami odrębnymi,

c) wskazuje się stanowisko kapturki, w obrębie którego ustala się
ochronę kapturki zgodnie przepisami odrębnymi;
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4) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 9m (dwie kondygnacje nadziemne),
w tym jedna w poddaszu użytkowym,

f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

g) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

h) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

teren położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–1000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 21m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-04 lub z dróg publicznych klasy
dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-10, KDD-11,

b) warunki parkingowe:
 dla zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca

postojowe na jeden lokal mieszkalny,
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 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na
każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,

 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce
postojowe na jeden pokój gościnny;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-10, KDD-11,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-04,     KDD-10, KDD-11,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04,
KDD-10, KDD-11,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-04,      KDD-10, KDD-11,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami:     KDL-04, KDD-10, KDD-11,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-10, KDD-11;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

12. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 18-MN,U:
Symbol  terenu: 18-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0830 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 9m (dwie kondygnacje naziemne),
w tym jedna w poddaszu użytkowym,

f) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych
wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych
dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla
dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie
lub jednospadowe,

g) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

h) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

i) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

j) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy również nie spełniających ustaleń planu z
zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

k) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

teren położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) teren 18-MN,U można podzielić tylko na dwie działki, z czego
jedna musi mieć przynajmniej 500 m², a druga przynajmniej    
300 m²,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 20m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek z drogi publicznych klasy lokalnej oznaczonej
symbolem KDL-04 lub z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego
symbolem KPJ-15,

b) warunki parkingowe:
 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum

1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,
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 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się
minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,

 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na
każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDL-04, KPJ-15,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-04,       KPJ-15,

c) odprowadzanie wód opadowych - odprowadzanie wód
opadowych do projektowanej  sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych
symbolami: KDL-04, KPJ-15,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-04,       KPJ-15,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej KPJ-15,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KPJ-15;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

13. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 19-MN,U:
Symbol  terenu: 19-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,6280 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,

b) usługi nieuciążliwe;
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku

mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,
c) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 9m (dwie kondygnacje naziemne),
w tym jedna w poddaszu użytkowym,

f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

g) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

h) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy również nie spełniających ustaleń planu z
zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

teren położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–1000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 25m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej
oznaczonych symbolami KDL-03, KDL-04 lub z drogi
publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-11,

b) warunki parkingowe:
 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum

1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,
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 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się
minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,

 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na
każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,

 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce
postojowe na jeden pokój gościnny;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KDD-11,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-03,      KDL-04, KDD-11,

d) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej  sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-03,
KDL-04, KDD-11,

e) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-03,      KDL-04, KDD-11,

f) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami KDL-03, KDD-04, KDD-11,

g) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
h) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KDD-11;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

14. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 20-MN,U:
Symbol terenu: 20-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,9080 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku

mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,
c) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) wskazuje się stanowisko łozówki, w obrębie którego ustala się
ochronę łozówki zgodnie przepisami odrębnymi;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązująca linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 9m (dwie kondygnacje nadziemne),
w tym jedna w poddaszu użytkowym,

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

h) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

i) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

k) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

teren położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–800m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 21m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej
oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04 lub z ciągu
pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-16,

b) warunki parkingowe:
 dla zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca

postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na

każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,
 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce

postojowe na jeden pokój gościnny;
10) zasady obsługi w zakresie a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej
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infrastruktury technicznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-03,      KDL-04, KPJ-16,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do istniejących rowów
melioracyjnych na zasadach określonych w przepisach
odrębnych,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03,
KDL-04, KPJ-16,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami:     KDL-03, KDL-04, KPJ-16,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %
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15. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 21-MN,U; 22-MN,U; 23-MN,U:
Symbol  terenu: 21-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 1,2500 ha
Symbol  terenu: 22-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,2150 ha
Symbol  terenu: 23-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,4770 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) ustala się zachowanie istniejących budynków zabudowy

mieszkaniowej bliźniaczej bez możliwości lokalizowania nowej
zabudowy bliźniaczej,

c) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku
mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,

d) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się
realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) dla terenu 21-MN/U wskazuje się stanowisko bogatki, w
obrębie którego ustala się ochronę bogatki  zgodnie
przepisami odrębnymi;

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

w liniach rozgraniczających terenów elementarnych oznaczonych
symbolami 21-MN,U; 23-MN,U występują budynki będące w
gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni  w

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

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 9m (dwie kondygnacje nadziemne),
w tym jedna w poddaszu użytkowym,

f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych– 5m,

g) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

h) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450)zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,
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j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) dla budynków bliźniaczych ustala się, ujednolicenie pokrycia i
kolorystyki dachów oraz kolorystyki i wykończenia elewacji
zewnętrznych,

l) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

m) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położone w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–800m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 21m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej
oznaczonych symbolami KDL-03, KDL-04 lub ciągu
pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-17,

b) warunki parkingowe:
 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum

1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się

minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na

każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,
 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce

postojowe na jeden pokój gościnny;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci

wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-17,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDL-03,      KDL-04, KPJ-17,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolami: KDL-03 lub
do istniejących rowów melioracyjnych na warunkach
określonych w przepisach odrębnych,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-03,      KDL-04, KPJ-17,

e) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci
gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami KDL-03, KDL-04, KPJ-17,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej
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sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03,
KDL-04, KPJ-17;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

16. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 24-MN,U:
Symbol  terenu: 24-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,1140 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku

mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,
c) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego
symbolem 24-MN,U występuje budynek będący w gminnej
ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni  w

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

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 9m (dwie kondygnacje nadziemne),
w tym jedna w poddaszu użytkowym,

f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych– 5m,

g) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

h) pokrycie dachów:
6. na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,
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i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
500m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 20m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego
symbolem KPJ-17,

b) warunki parkingowe:
 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal
mieszkalny,

 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na
jeden lokal mieszkalny,

 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na
każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,

 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce
postojowe na jeden pokój gościnny;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem: KPJ-17,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem: KPJ-17,

c) odprowadzanie wód opadowych –dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi
oznaczonej symbolem: KPJ-17,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KPJ-17,

e) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci
gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi
oznaczonej symbolem: KPJ-17,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
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drogi oznaczonej symbolem: KPJ-17;
11) tymczasowe zagospodarowanie,

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

urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z
dotychczasowym użytkowaniem,

b) opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

17. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 25-MN,U:
Symbol  terenu: 25-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,1950 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku

mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,
c) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego
symbolem 25-MN,U występuje budynek będący w gminnej
ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 12m (trzy kondygnacje
nadziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym,

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

h) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych
wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych
dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla
dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie
lub jednospadowe,

i) pokrycie dachów:
7. na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,
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j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

k) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

l) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

m) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
800m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 25m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego
symbolem KPJ-17,

b) warunki parkingowe:
 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal
mieszkalny,

 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na
jeden lokal mieszkalny,

 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na
każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,

 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce
postojowe na jeden pokój gościnny;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDZ-01, KPJ-17,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDZ-01,KPJ-17,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi:
oznaczonej symbolem KDZ-01,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDZ-01,KPJ-17,

e) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci
gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami KDZ-01, KPJ-17,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci
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telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami KDZ-01,KPJ-17;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

18. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 26-MN,U; 27-MN,U:
Symbol  terenu: 26-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,1880 ha
Symbol  terenu: 27-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,2450 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku

mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,
c) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) dla terenu 26-MN/U wskazuje się stanowisko wróbla, w
obrębie którego ustala się ochronę wróbla zgodnie przepisami
odrębnymi;

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

w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego
symbolem 27-MN,U występuje budynek będący w gminnej
ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.2 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 12m (trzy kondygnacje nadziemne,
w tym jedna w poddaszu użytkowym),

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych– 5m,

h) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

i) pokrycie dachów:
8. na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

k) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

l) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

m) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
500m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 21m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego
symbolem KPJ-17,

b) warunki parkingowe:
 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal
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mieszkalny,
 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na
jeden lokal mieszkalny,

 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na
każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,

 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce
postojowe na jeden pokój gościnny;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDZ-01, KPJ-17,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDZ-01,KPJ-17,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi:
oznaczonej symbolem: KDZ-01,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDZ-01,KPJ-17,

e) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci
gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami KDZ-01, KPJ-17,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami KDZ-01,KPJ-17;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

19. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 28-MN,U; 29-MN,U; 30-MN,U:
Symbol  terenu: 28-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,6460 ha
Symbol  terenu: 29-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,3280 ha
Symbol  terenu: 30-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 1,0000 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku

mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,
c) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) dla terenu 28-MN/U wskazuje się stanowisko oknówki, w
obrębie którego ustala się ochronę oknówki zgodnie
przepisami odrębnymi;
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4) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej

w liniach rozgraniczających terenów elementarnych oznaczonych
symbolami 28-MN,U; 29-MN,U; 30-MN,U występują budynki
będące w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 9m (dwie kondygnacje nadziemne,
w tym jedna w poddaszu użytkowym),

f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

g) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

h) pokrycie dachów:
9. na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
1000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 21m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
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9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną
działek budowlanych z drogi publicznej klasy zbiorczej
oznaczonej symbolem KDZ-01, oraz ciągów pieszo-jezdnych
oznaczonych symbolami KPJ-18, KPJ-19,

b) warunki parkingowe:
 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum

1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się

minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na

każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,
 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce

postojowe na jeden pokój gościnny;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci

wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDZ-01, KPJ-18, KPJ-19,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDZ-01,KPJ-18, KPJ-19,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do istniejącej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi
oznaczonej symbolem KDZ-01,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDZ-01,KPJ-18, KPJ-19,

e) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci
gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDZ-01, KPJ-18, KPJ-19,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej

sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami
KDZ-01,KPJ-18, KPJ-19;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

20. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 31-MN,U, 32-MN,U:
Symbol  terenu: 31-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,3535 ha
Symbol  terenu: 32-MN,U Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,2055 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku

mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,
c) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;
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4) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej

w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego
symbolem 31-MN,U występuje budynek będący w gminnej
ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0  w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 12m (trzy kondygnacje nadziemne,
w tym jedna w poddaszu użytkowym),

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

h) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

i) pokrycie dachów:
10.na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach

k) okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z
tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej
kolorystyki,

l) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

m) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

n) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

o) ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii
rozgraniczającej z ciągiem pieszym oznaczonym symbolem
CP-30;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;
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8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

ustala się zachowanie istniejących podziałów na działki
budowlane;

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę działek
budowlanych komunikacyjną z drogi publicznej klasy zbiorczej
oznaczonej symbolem KDZ-01,

b) warunki parkingowe:
 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum

1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się

minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na

każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,
 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce

postojowe na jeden pokój gościnny;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci

wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDZ-01, KPJ-20,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDZ-01,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi
oznaczonej symbolem: KDZ-01,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDZ-01,KPJ-20,

e) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazowej zlokalizowanej
w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem
KDZ-01,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej

sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami
KDZ-01,KPJ-20;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

21. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 33-MR:
Symbol  terenu: 33-MR Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 1,6230 ha

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rekreacyjna;
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
a) budynki rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym

wyłącznie wolnostojące,
b) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się

realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;
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3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) wskazuje się stanowisko kapturki, w obrębie którego ustala się
ochronę kapturki zgodnie przepisami odrębnymi,

c) wskazuje się stanowisko żab zielonych, w obrębie którego
ustala się ochronę żab zielonych  zgodnie z przepisami
odrębnymi, w szczególności poprzez stosowanie ogrodzeń
dziełek budowlanych od strony wód powierzchniowych
oznaczonych symbolem 65-WS umożliwiających migrację żab
zielonych;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –80%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.2 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku rekreacji indywidualnej  – 9m

(dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu
użytkowym),

f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

g) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

h) pokrycie dachów:
11.na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;
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8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
1000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 21m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych  z dróg publicznych klasy lokalnej
oznaczonych symbolami KDL-03, KDL-04, oraz z ciągu
pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-16,

b) warunki parkingowe – minimalnie dwa miejsca postojowe na
jeden lokal mieszkalny w zabudowie rekreacyjnej;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-03,      KDL-04, KPJ-16,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDL-03 lub do
istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych
w przepisach odrębnych,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03,
KDL-04, KPJ-16,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami:     KDL-03, KDL-04, KPJ-16,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub
zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;

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

0 %

22. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 34-MR:
Symbol  terenu: 34-MR Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,8150ha

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rekreacyjna;
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
a) budynki rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym

wyłącznie wolnostojące,
b) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego

budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub
jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) wskazuje się stanowisko łozówki, w obrębie którego ustala się
ochronę łozówki zgodnie z przepisami odrębnymi;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;
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5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązujące linie zabudowy – zgodnie  rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.4 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku rekreacji indywidualnej  – 9m

(dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu
użytkowym),

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

h) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

i) pokrycie dachów:
12.na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

k) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
850m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 20m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-03, oraz drogi publicznej klasy
dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-11,

b) warunki parkingowe – minimalnie dwa miejsca postojowe na
jeden lokal mieszkalny w zabudowie rekreacyjnej;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDL-03, KDD-11,
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b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-03,      KDD-11,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do istniejących rowów
melioracyjnych na warunkach określonych w przepisach
odrębnych,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03,
KDD-11,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami:     KDL-03, KDD-11,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDD-11;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub
zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;

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

0 %

23. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 35-MR:
Symbol  terenu: 35-MR Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,2150ha

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rekreacyjna;
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
a) budynki rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym

wyłącznie wolnostojące,
b) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego

budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub
jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązująca linia zabudowy – zgodnie  rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem

planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 25% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku rekreacji indywidualnej  – 9m

(dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu
użytkowym),

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,
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h) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych
wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych
dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla
dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie
lub jednospadowe,

i) pokrycie dachów:
13. na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

k) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
700m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 21m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-11,

b) warunki parkingowe – minimalnie dwa miejsca postojowe na
jeden lokal mieszkalny w zabudowie rekreacyjnej;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDD-11,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem
KDD-11,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do istniejących rowów
melioracyjnych na warunkach określonych w przepisach
odrębnych,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-11,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDD-11,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci
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telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi oznaczonej symbolem KDD-11;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub
zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;

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

0 %

24. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 36-MR:
Symbol  terenu: 36-MR Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,5450ha

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rekreacyjna;
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
a) budynki rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym

wyłącznie wolnostojące,
b) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego

budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub
jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 15% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.3 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku rekreacji indywidualnej  – 9m

(dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu
użytkowym),

f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

g) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

h) pokrycie dachów:
14.na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
1000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 21m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z  drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-11,

b) warunki parkingowe – minimalnie dwa miejsca postojowe na
jeden lokal mieszkalny w zabudowie rekreacyjnej;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej lub projektowanej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDD-10, KDD-11,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDD-10,     KDD-11,

c) odprowadzanie wód opadowych  - dopuszcza się
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odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDD-10, 
KDD-11, lub do istniejącego rowu melioracyjnego na
warunkach określonych w przepisach odrębnych,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej lub
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDD-10,     KDD-11,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami     KDD-10, KDD-11,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami KDD-10, KDD-11;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub
zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;

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

0 %

25. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 37-MR:
Symbol  terenu: 37-MR Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 1,8500ha

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rekreacyjna;
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
a) budynki rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym

wyłącznie wolnostojące,
b) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego

budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub
jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 15% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.3 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku rekreacji indywidualnej  – 9m

(dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu
użytkowym),

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

h) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

i) pokrycie dachów:
15.na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

k) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
1200m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 13m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych publicznej klasy dojazdowej oznaczonej
symbolem KDD-08,

b) warunki parkingowe – minimalnie dwa miejsca postojowe na
jeden lokal mieszkalny w zabudowie rekreacyjnej;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDD-08,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem
KDD-08,
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c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-08,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-08,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDD-08,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi oznaczonej symbolem KDD-08;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub
zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;

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

0 %

26. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 38-MW:
Symbol  terenu: 38-MW Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,4270 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) dopuszcza się lokalizowanie budynków mieszkalnych,

usługowych, mieszkalno-usługowych bezpośrednio przy
granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej,

c) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku
mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,

d) dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się
realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku
garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) wskazuje się stanowisko sierpówki, w obrębie którego  ustala
się ochronę sierpówki zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) wskazuje się stanowisko wróbla, w obrębie którego  ustala się
ochronę wróbla zgodnie z przepisami odrębnymi;

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

w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego
symbolem 38-MW występują budynki będące w gminnej ewidencji
zabytków, obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.2 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego,

mieszkalno-usługowego  – 12m (trzy kondygnacje
nadziemne),

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

h) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie
dachu muszą mieć jednakowy spadek oraz dachy płaskie
(tj.: o spadku do 80),

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy
płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do
budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe,

i) pokrycie dachów:
16.na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

k) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

l) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

m) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

ustala się zachowanie istniejących podziałów na działki
budowlane;

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną
działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-03 oraz ciągów pieszo-jezdnych
oznaczonych symbolami KPJ-17, KPJ-20,

b) warunki parkingowe:
 dla mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się minimum 1

miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na



61

każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,
 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce

postojowe na jeden pokój gościnny;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej

zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDZ-01, KDL-03, KPJ-17, KPJ-20,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami: KDZ-01,      KDL-03, KPJ-17, KPJ-20,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do istniejącej lub
projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi: oznaczonej symbolami:
KDZ-01,KDL-03,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01,
KDL-03, KPJ-17, KPJ-20,

e) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci
gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDZ-01, KDL-03, KPJ-17, KPJ-20,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KDL-03, KPJ-17,
KPJ-20;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

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

0 %

27. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 39-P; 40-P:
Symbol  terenu: 39-P Nr załącznika: 3 powierzchnia terenu [ha]: 1,4580ha
Symbol  terenu: 40-P Nr załącznika: 3 powierzchnia terenu [ha]: 0,6870 ha

1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe:
     - zabudowa przemysłowa i wytwórczości,
     - składy magazyny, hurtownie,

       - usługi nieuciążliwe,
b) uzupełniające – mieszkania służbowe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) pomieszczenia biurowe, administracyjne, socjalne i inne
pomocnicze dla zabudowy przemysłu i wytwórczości, składów,
magazynów,  hurtowni, usług nieuciążliwych w obiektach
wolnostojących lub w powiązaniu  z obiektami przeznaczenia
podstawowego,

b) dopuszcza się na realizację w budynkach przeznaczenia
podstawowego mieszkań służbowych,

c) dopuszcza się realizację wolnostojącej zabudowy garażowej i
gospodarczej;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;
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5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni w

granicach działki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 5% powierzchni

w  granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75  w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynków produkcyjnych,

wytwórczości, składów, magazynów, hurtowni, usług
nieuciążliwych  – 12m,

f) maksymalna wysokość budynków biurowych, administracji,
socjalnych i innych pomocniczych w zabudowie wolnostojącej
– 12m – trzy kondygnacje,

g) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 8m,

h) dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych
połaci dachu od 80 do 450, przy czym główne połacie dachu
muszą mieć jednakowy spadek oraz dachy płaskie (tj.: o
spadku do 80), a dla dobudowanych również dachy
jednospadowe,

i) pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub
naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na
elewacjach jaskrawej kolorystyki,

k) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

l) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

m) ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii
rozgraniczającej z terenem wód powierzchniowych
oznaczonym symbolem 78-WS,

n) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

ustala się wydzielenie działek budowlanych po granicy
poszczególnych terenów elementarnych (zgodnie z rysunkiem
planu);

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną
działek budowlanych  drogi publicznej ulicy Kwiatkowskiego
zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym
lub z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem
KDD-13,

b) warunki parkingowe:
 minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2

powierzchni użytkowej budynków produkcyjnych,
wytwórczości,
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 minimum 5 miejsc postojowych  na każde 1000m2
powierzchni użytkowej budynków składów, magazynów,
hurtowni,

 minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2
powierzchni użytkowej usług, biur, administracji,

 minimum 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
służbowe,

 dla obiektów produkcyjnych, wytwórczości, składów,
magazynów, hurtowni, w profilu działalności których
wymagana jest obsługa ciężkim transportem
samochodowym (powyżej 16 ton) dodatkowo minimum 1
miejsce postojowe dla samochodów ciężarowych powyżej
16 ton na każde 1000m2 powierzchni produkcyjnej,
wytwórczości, składowej, magazynowej;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Kwiatkowskiego poza
obszarem objętym planem miejscowym,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w ulicy Kwiatkowskiego poza obszarem
objętym planem miejscowym,

c) odprowadzanie wód opadowych - ustala się odprowadzanie
wód opadowych do istniejącej lub projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Kwiatkowskiego
poza obszarem objętym planem miejscowym,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
ulicy Kwiatkowskiego poza obszarem objętym planem
miejscowym,

e) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci
gazowej zlokalizowanej w ulicy Kwiatkowskiego poza
obszarem objętym planem miejscowym,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła
ciepła,

g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej
sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ulicy
Kwiatkowskiego poza obszarem objętym planem miejscowym;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

28. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 41-RM:
Symbol terenu: 41-RM Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,6190 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych,
b) usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) przy zabudowie mieszanej – mieszkaniowo-usługowej, obie

funkcje mogą być lokalizowane wyłącznie w jednym obiekcie
budowlanym;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) w liniach rozgraniczających terenu występuje drzewo
wskazane do zachowania;
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4) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni  w
granicach działki budowlanej,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%
powierzchni w granicach działki budowlanej,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w
granicach działki budowlanej,

d) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego
lub mieszkalno-usługowego  – 9m (dwie kondygnacje
nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym),

e) maksymalna wysokość budynków gospodarczych,
garażowych i inwentarskich – 8m,

f) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych
wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych,
inwentarskich dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku
do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych
dachy płaskie lub jednospadowe,

g) pokrycie dachów:
2. na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

h) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

i) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

j) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

k) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –
1800m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 21m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną
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komunikacji terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym poprzez
istniejące drogi leśne zlokalizowane w liniach
rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 81-ZL,

b) warunki parkingowe:
 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się

minimum dwa miejsca postojowe na jeden lokal
mieszkalny,

 ustala się dodatkowo minimum dwa miejsca postojowe na
każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,

 dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce
postojowe na jeden pokój gościnny;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z indywidualnych ujęć wód,
b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych  – do

własnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych
oczyszczalni ścieków,

c) odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z przepisami
odrębnymi,

a) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 41-RM,

b) zaopatrzenie w gaz – bezprzewodowo,
c) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub
zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;

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

0 %

29. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 42-RZ; 43-RZ; 44-RZ; 45-RZ; 46-RZ; 47-RZ; 48-RZ;
49-RZ; 50-RZ; 51-RZ; 52-RZ; 53-RZ; 54-RZ; 55-RZ; 56-RZ; 57-RZ:
Symbol  terenu: 42-RZ Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 3,4500 ha
Symbol  terenu: 43-RZ Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,4020ha
Symbol  terenu: 44-RZ Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 2,3500ha
Symbol  terenu: 45-RZ Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 1,8600ha
Symbol  terenu: 46-RZ Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 2,6100ha
Symbol  terenu: 47-RZ Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 2,3600ha
Symbol  terenu: 48-RZ Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,9450ha
Symbol  terenu: 49-RZ Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,1790ha
Symbol  terenu: 50-RZ Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,5020ha
Symbol  terenu: 51-RZ Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,1700ha
Symbol  terenu: 52-RZ Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,8060ha
Symbol  terenu: 53-RZ Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,3790ha
Symbol  terenu: 54-RZ Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,5440ha
Symbol  terenu: 55-RZ Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,3810ha
Symbol  terenu: 56-RZ Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,4750ha
Symbol  terenu: 57-RZ Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,4170ha

1) przeznaczenie terenu: łąki, pastwiska, nieużytki;
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, w tym

również wszelkich obiektów budowlanych związanych z
produkcją rolną, za wyjątkiem koniecznych urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej, melioracyjnej i przeciwpowodziowej,

b) zabrania się rozkopywania istniejących rowów melioracyjnych
oraz budowy sztucznych zbiorników wodnych innych niż
urządzenia melioracji wodnych,

c) ustala się zachowanie istniejących urządzeń melioracji
wodnych oraz istniejących dróg polnych;
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3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) dla terenu 42-RZ wskazuje się stanowisko kocanki piaskowej,
w obrębie którego  ustala się ochronę kocanki piaskowej
zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności poprzez
ochronę obszaru przed zadrzewianiem i zakrzewianiem,

c) dla terenu 43-RZ wskazuje się stanowisko wiewiórki, w
obrębie którego  ustala się ochronę wiewiórki  zgodnie z
przepisami odrębnymi,

d) dla terenu 44-RZ wskazuje się stanowisko bogatki oraz
stanowisko mazurka, w obrębie których ustala się ochronę
bogatki i mazurka zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) dla terenu 45-RZ wskazuje się stanowisko łozówki, w obrębie
którego ustala się ochronę łozówki zgodnie z przepisami
odrębnymi,  w szczególności ustala się zachowanie
zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż rowów melioracyjnych,

f) dla terenu 45-RZ wskazuje się stanowisko żab zielonych  w
obrębie którego ustala się ochronę żab zielonych zgodnie z
przepisami odrębnymi, 

g) dla terenu 46-RZ wskazuje się stanowisko pokląskwy oraz
stanowisko żab zielonych, w obrębie których ustala się
ochronę pokląskwy i żab zielonych zgodnie z przepisami
odrębnymi,

h) dla terenu 47-RZ wskazuje się stanowisko pokląskwy,
stanowisko rokitniczka oraz stanowisko żab zielonych, w
obrębie których ustala się ochronę pokląskwy, rokitniczka i żab
zielonych zgodnie z przepisami odrębnymi,

i) dla terenu 49-RZ wskazuje się stanowisko gąsiorka, w obrębie
którego ustala się ochronę gąsiorka zgodnie z przepisami
odrębnymi,

j) dla terenu 52-RZ wskazuje się stanowisko pokląskwy, w
obrębie którego  ustala się ochronę pokląskwy zgodnie z
przepisami odrębnymi,

k) dla terenów 54-RZ, 55-RZ wskazuje się stanowisko żab
zielonych, w obrębie którego  ustala się ochronę żab zielonych
zgodnie z przepisami odrębnymi,

l) dla terenu 56-RZ wskazuje się stanowisko gąsiorka oraz
stanowisko żab zielonych, w obrębie których ustala się
ochronę gąsiorka i żab zielonych zgodnie z przepisami
odrębnymi,

m) dla terenu 57-RZ wskazuje się stanowisko łozówki, w obrębie
którego ustala się ochronę łozówki zgodnie z przepisami
odrębnymi,  w szczególności ustala się zachowanie
zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż rowów melioracyjnych;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) tereny należy zachować w całości  jako powierzchnie
biologicznie czynne, pomniejszane powierzchni biologicznie
czynnej może nastąpić wyłącznie na potrzeby obiektów
infrastruktury technicznej, dróg i dojazdów oraz urządzeń
przeciwpowodziowych i melioracyjnych,

b) ustala się zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolnych,

c) dopuszcza się grodzenie terenów łąk, pastwisk, nieużytków w
szczególności w celu koszarowania zwierząt,

d) zabrania się grodzenia terenów łąk, pastwisk, nieużytków
ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych,

e) ogrodzenia łąk, pastwisk, nieużytków  muszą być realizowane
w sposób umożliwiający dostęp do otwartych rowów i kanałów
melioracyjnych w celu ich konserwacji;

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

a) tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu
morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w
§10,

b) tereny oznaczone symbolami: 44-RZ, 45-RZ, 46-RZ, 47-RZ,   
 48-RZ  49-RZ, 50-RZ, 51- RZ, 52-RZ, 53-RZ, 54-RZ, 55-RZ,
56-RZ, 57-RZ w całości lub w części położone są w strefie A1
obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi,
obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

zgodnie z przepisami  odrębnymi;

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

ustala się obsługę komunikacyjną terenów łąk, pastwisk,
nieużytków:
 terenu oznaczonego symbolem 42-RZ– z drogi publicznej

klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04, 
 terenu oznaczonego symbolem 43-RZ– z dróg publicznych

klasy lokalnej  lub  dojazdowej oznaczonych symbolami
KDL-04,   KDD-06,

 terenów oznaczonych symbolami: 44-RZ, 45-RZ, 46-RZ,
47-RZ, 48-RZ – z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej
symbolem KDZ-01 poprzez ciągi pieszo-jezdne oznaczone
symbolami   KPJ-18, KPJ-19 lub poprzez tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczone symbolami:
28-MN,U, 29-MN,U, 30-MN,U,

 terenów oznaczonych symbolami: 49-RZ, 50-RZ, 51-RZ,
52-RZ, 53-RZ, 54-RZ – z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego
symbolem KPJ-22,

 dla terenów oznaczonych symbolami: 55-RZ, 56-RZ, 57-RZ –
drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-05
poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone symbolami: 11-MN, 13-MN, 14-MN;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

dopuszcza się zachowanie istniejących sieci
elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowych;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub
zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;

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

0 %

30. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 58-U,MN:
Symbol terenu: 58-U,MN Nr załącznika: 4 powierzchnia terenu [ha]: 0,5820 ha

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa usługowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
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2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) budynki mieszkalne wolnostojące,
b) budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku

mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych,
c) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego

budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub
jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

nie występują elementy wymagające ochrony;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego,

mieszkalno-usługowego  – 9m (dwie kondygnacje nadziemne,
w tym jedna w poddaszu użytkowym),

f) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12m,
g) maksymalna wysokość  budynków gospodarczych i

garażowych – 8m,
h) dachy:
 dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego

dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych
połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie
dachu muszą mieć jednakowy spadek,

 dla budynków usługowych, gospodarczych i garażowych –
dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych
połaci dachu od 80 do 450, przy czym główne połacie
dachu muszą mieć jednakowy spadek oraz dachy płaskie
(tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych również dachy
jednospadowe

i) pokrycie dachów:
 dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego

zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych,
pokryć z blachy falistej lub trapezowej, pokryć naturalnych:
gontów, trzcinowych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

j) elewacje zewnętrzne - zabrania się stosowania na  elewacjach
okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z
tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej
kolorystyki,

k) dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniającej ustaleń planu z
zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

l) zabrania się grodzenia działki budowlanej ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;
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7) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie
na podstawie przepisów odrębnych

nie występują elementy podlegające ochronie;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–5000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 60m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z

drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem
KDD-14,

b) warunki parkingowe:
 dla zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca

postojowe na jeden lokal mieszkalny,
 ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na

każde 100m2 powierzchni użytkowej usług;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej

zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDD-14,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDD-14,

c) odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z przepisami
odrębnymi,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDD-14,

e) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazowej zlokalizowanej
w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem
KDD-14,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła,
g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi oznaczonej symbolem KDD-14;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

31. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 59-US:
Symbol terenu: 59-US Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 1,79400 ha

1) przeznaczenie terenu: usługi sportu;
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2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) obiekty i urządzenia infrastruktury sportowej, w szczególności
boiska sportowe,

b) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej
niezwiązanej z usługami sportu lub infrastrukturą techniczna,

c) w ramach usług sportu dopuszcza się w szczególności
realizację: trybun widowiskowych, zaplecza administracyjnego,
socjalnego i gospodarczego,

d) ustala się, że zaplecze administracyjne, socjalne i
gospodarcze będzie umieszczone w jednym obiekcie
budowlanym, a w przypadku zabudowy kubaturowej usług
sportu w budynku usług sportu,

e) zabrania się realizacji wolnostojącej zabudowy garażowej i
gospodarczej;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

według § 8;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni w
granicach działki budowlanej,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%
powierzchni w granicach działki budowlanej,

c) maksymalna wysokość budynków usług sportu – 12m,
d) maksymalna wysokość budynku administracji, zaplecza

socjalnego i gospodarczego  – 9m,
e) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia

połaci od 80 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą
mieć jednakowy spadek, dachy płaskie (tj. do 80) oraz dachy
łukowe,

f) pokrycie dachów – zabrania się stosowania pokryć
dachowych: z blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub
gontów drewnianych,

g) elewacje zewnętrzne - zabrania się stosowania na  elewacjach
okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z
tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej
kolorystyki,

h) zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów
betonowych;

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

nie występują elementy podlegające ochronie;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–15000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 90m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

terenu z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem
KDL-04 lub z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej
symbolem KDD-07,

b) warunki parkingowe – ustala się obsługę parkingową dla usług
sportu na parkingu ogólnodostępnym oznaczonym symbolem
6-KP;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
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symbolem KDD-07,
b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem:
KDD-07,

c) odprowadzanie wód opadowych – dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, 
KDD-07,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-07,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej  sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem KDD-07,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła
ciepła,

g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci
telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi oznaczonej symbolem KDD-07;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

32. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 60-UT:
Symbol  terenu: 60-UT Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 5,2350 ha

1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki w
szczególności, usługi hotelarstwa (z wyłączeniem pól
campingowych i namiotowych), ośrodki wypoczynkowe,
konferencyjne, itp.,

b) przeznaczenie uzupełniające:
 usługi sportu i rekreacji,
 usługi gastronomii,
 usługi towarzyszące usługom turystyki;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) ustala się wkomponowanie obiektów budowlanych i urządzeń
terenowych, w tym komunikacji w istniejące naturalne
ukształtowanie terenu z zachowaniem otwarć widokowych na
Zalew Szczeciński,

b) w miejscu otwarcia widokowego dopuszcza się realizację
platformy widokowej lub wieży widokowej w formie dominanty
architektonicznej,

c) zabrania się realizacji pól namiotowych i campingowych,
d) zabrania się realizowania nowych wolnostojących budynków

garażowych i gospodarczych,
e) pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach

budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego;
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3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) wskazuje się stanowisko jeża zachodniego, w obrębie którego
ustala się ochronę jeża zachodniego zgodnie z przepisami
odrębnymi, 

c) wskazuje się stanowisko bogatki, w obrębie którego ustala się
ochronę bogatki zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) wskazuje się stanowisko trznadla, w obrębie którego ustala się
ochronę trznadla zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) ustala się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu;
4) zasady ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni  w

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

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.2 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynków usługowych  – 14m (trzy

kondygnacje nadziemne), a dla wieży widokowej stanowiącej
dominantę architektoniczną 17m,

f) maksymalna powierzchnia dominanty architektonicznej nie
może
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g) przekraczać 10% powierzchni zabudowy budynku usług
turystyki,

h) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i
garażowych – 5m,

i) dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych
połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu
muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie tj.: do 80, oraz
dachy łukowe,

j) pokrycie dachów:
- na dachach spadzistych (od 300 do 450) oraz łukowych
zabrania  się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych,
blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,
- pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

k) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

l) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

m) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniającej ustaleń planu z
zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy,
wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania
elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych
robót budowlanych,

n) ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii
rozgraniczającej z ciągiem pieszym oznaczonym symbolem
CP-24,

o) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–10000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 70m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-04 lub z dróg publicznych klasy
dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-09, KDD-10,

b) warunki parkingowe:
 dla usług hotelarstwa minimum 1 miejsce postojowe na

jeden pokój gościnny,
 dla pozostałych usług ustala się dodatkowo minimum 2

miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej
usług;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-09, KDD-10 oraz w
liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem
60-UT,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
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projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-04,     KDD-09, KDD-10,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-04,
KDD-09, KDD-10,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-04,     KDD-09, KDD-10 oraz w liniach rozgraniczających
terenu oznaczonego symbolem 60-UT,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami     KDL-04, KDD-09, KDD-10,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła
ciepła,

g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej
sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04,
KDD-09, KDD-10;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

33. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 61-UT:
Symbol  terenu: 61-UT Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 2,7330 ha

1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki w
szczególności: pola namiotowe i campingowe,

b) przeznaczenie uzupełniające:
 usługi sportu i rekreacji,
 usługi gastronomii,
 usługi towarzyszące usługom turystyki;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) zabrania się realizowania nowych wolnostojących budynków
garażowych i gospodarczych,

b) pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach
budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) wskazuje się stanowisko bluszczu pospolitego, w obrębie
którego ustala się ochronę bluszczu pospolitego  zgodnie z
przepisami odrębnymi, 

c) wskazuje się stanowisko wiewiórki, w obrębie którego ustala
się ochronę wiewiórki  zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) wskazuje się stanowisko kosa, w obrębie którego ustala się
ochronę kosa zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) wskazuje się stanowisko rudzika, w obrębie którego ustala się
ochronę rudzika zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) wskazuje się stanowisko słowika rdzawego, w obrębie którego
ustala się ochronę słowika rdzawego zgodnie z przepisami
odrębnymi, 

g) wskazuje się stanowisko zięby, w obrębie którego ustala się
ochronę zięby zgodnie z przepisami odrębnymi;
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4) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% powierzchni  w

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

powierzchni w granicach działki budowlanej,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.2 w

granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość zabudowy -  8m,
f) dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu
muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie tj.: do 80, oraz
dachy łukowe,

g) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) oraz łukowych

zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych,
blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

h) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

i) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

j) ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii
rozgraniczającej z drogą oznaczoną symbolem KDD-11 oraz
ciągiem pieszym oznaczonym symbolem CP-25,

k) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–8000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 50m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-11,

b) warunki parkingowe:
 dla usług hotelarstwa minimum 1 miejsce postojowe na

jeden pokój gościnny,
 dla pól namiotowych minimum 1 miejsce postojowe na  trzy

miejsca przeznaczone pod biwakowanie,
 dla pól campingowych minimum jedno miejsce postojowe

na jedno miejsce przeznaczone na biwakowanie,
 dla pozostałych usług ustala się dodatkowo minimum 2

miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej
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usług;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej

zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolem: KDD-11,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem:
KDD-11,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDD-11 lub do
istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych
w przepisach odrębnych,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem:
KDD-11,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem: KDD-11,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorcze źródła
ciepła,

g) telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci
telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi oznaczonej symbolem : KDD-11;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

34. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 62-UT:
Symbol  terenu: 62-UT Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 2,9400 ha

1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki w
szczególności: usługi hotelarstwa, ośrodki
wypoczynkowe, konferencyjne, itp.,

b) przeznaczenie uzupełniające:
 usługi sportu i rekreacji,
 usługi gastronomii,
 usługi towarzyszące usługom turystyki;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) zabrania się realizowania nowych wolnostojących budynków
garażowych i gospodarczych,

b) pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach
budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) wskazuje się stanowisko zięby, w obrębie którego ustala się
ochronę zięby zgodnie z przepisami odrębnymi;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.2 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku usługowego  – 14m (trzy

kondygnacje nadziemne), 
g) dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu
muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie tj.: do 80, oraz
dachy łukowe,

h) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) oraz łukowych

zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych,
blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii
rozgraniczającej z drogą oznaczoną symbolem KDL-03,
ciągiem pieszym oznaczonym symbolem CP-29,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–8000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 50m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej
oznaczonych symbolami KDL-02, KDL-03,

b) warunki parkingowe:
 dla usług hotelarstwa minimum 1 miejsce postojowe na

jeden pokój gościnny,
 dla pozostałych usług ustala się dodatkowo minimum 2

miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej
usług;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej
symbolem: KDL-03,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem:
KDL-03,
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c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-02,
KDL-03,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-02,     KDL-03,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami:     KDL-02, KDL-03,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła
ciepła,

g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej
sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02,
KDL-03;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

35. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 63-UT:
Symbol  terenu: 63-UT Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,4230 ha

1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki w
szczególności: usługi hotelarstwa, ośrodki
wypoczynkowe, konferencyjne, itp.,

b) przeznaczenie uzupełniające:
 usługi sportu i rekreacji,
 usługi gastronomii,
 usługi towarzyszące usługom turystyki;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) zabrania się realizowania nowych wolnostojących budynków
garażowych i gospodarczych,

b) pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach
budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.5 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku usługowego  – 14m (trzy

kondygnacje nadziemne), 
g) dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu
muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie tj.: do 80, oraz
dachy łukowe,

h) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) oraz łukowych

zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych,
blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu
z zastosowaniem ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu,
powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i
pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych,
stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych,

l) ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii
rozgraniczającej z drogą oznaczoną symbolem KDL-03,
ciągiem pieszym oznaczonym symbolem CP-29,

m) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–2500m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 90m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną

działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej
oznaczonych symbolami KDL-02, KDL-03,

b) warunki parkingowe:
 dla usług hotelarstwa minimum 1 miejsce postojowe na

jeden pokój gościnny,
 dla pozostałych usług ustala się dodatkowo minimum 2

miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej
usług;
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10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi
oznaczonej symbolem: KDL-04,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem:
KDL-04,

c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-02,
KDL-03,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-02,     KDL-03,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami:     KDL-02, KDL-03,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła
ciepła,

g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej
sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02,
KDL-03;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

36. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnych: 64-UT:
Symbol  terenu: 64-UT Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,3700 ha

1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki w
szczególności: usługi hotelarstwa, ośrodki
wypoczynkowe, konferencyjne, itp.,

b) przeznaczenie uzupełniające:
 usługi sportu i rekreacji,
 usługi gastronomii,
 usługi towarzyszące usługom turystyki;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) zabrania się realizowania nowych wolnostojących budynków
garażowych i gospodarczych,

b) pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach
budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) wskazuje się stanowisko zięby, w obrębie którego ustala się
ochronę zięby zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) ustala się zachowanie i ochronę drzewa o walorach
krajobrazowych wskazanego na rysunku planu;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;
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5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni  w

granicach działki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%

powierzchni w granicach działki budowlanej,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.5 w

granicach działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość budynku usługowego  – 14m (trzy

kondygnacje nadziemne), 
g) dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu
muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie tj.: do 80, oraz
dachy łukowe,

h) pokrycie dachów:
 na dachach spadzistych (od 300 do 450) oraz łukowych

zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych,
blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

i) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

j) ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki
budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

k) ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii
rozgraniczającej z drogą oznaczoną symbolem KDZ-01,

l) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
–3000m2,

b) minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 70m,
c) kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w

stosunku do pasa drogowego – 00 – 900;
9) zasady obsługi w zakresie

komunikacji
a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z

drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02,

b) warunki parkingowe:
 dla usług hotelarstwa minimum 1 miejsce postojowe na

jeden pokój gościnny,
 dla pozostałych usług ustala się dodatkowo minimum 2

miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej
usług;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDL-02, KDZ-01,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach
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rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDZ-01,
c) odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się

odprowadzanie wód opadowych do istniejącej lub
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami:
KDL-02,  KDZ-01,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami:
KDL-02,     KDZ-01,

e) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych
symbolami:     KDL-02, KDZ-01,

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorcze źródła
ciepła,

g) telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej
sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02,
KDZ-01;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;

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

0 %

37. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 65-WS; 66-WS; 67-WS; 68-WS; 69-WS; 70-WS;
71-WS;    72-WS, 73-WS, 74-WS, 75-WS, 76-WS, 77-WS, 78-WS, 79-WS:
Symbol  terenu: 65-WS Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0750ha
Symbol  terenu: 66-WS Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0320ha
Symbol  terenu: 67-WS Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0880ha
Symbol  terenu: 68-WS Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0430ha
Symbol  terenu: 69-WS Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0570ha
Symbol  terenu: 70-WS Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0500ha
Symbol  terenu: 71-WS Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0160ha
Symbol  terenu: 72-WS Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,2670ha
Symbol  terenu: 73-WS Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,1880ha
Symbol  terenu: 74-WS Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,1320ha
Symbol  terenu: 75-WS Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,0530ha
Symbol  terenu: 76-WS Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,0550ha
Symbol  terenu: 77-WS Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,3300ha
Symbol  terenu: 78-WS Nr załącznika: 3 powierzchnia terenu [ha]: 0,1660ha
Symbol  terenu: 79-WS Nr załącznika: 3 powierzchnia terenu [ha]: 0,0880ha

1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe – urządzenia melioracji wodnych w
szczególności kanały i rowy melioracyjne;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, w tym
również wszelkich obiektów budowlanych związanych z
produkcją rolną, za wyjątkiem koniecznych urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej,

b) zabrania się rozkopywania istniejących rowów melioracyjnych
oraz budowy sztucznych zbiorników wodnych innych niż
urządzenia melioracji wodnych,

c) ustala się zachowanie istniejących urządzeń melioracji
wodnych;
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3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 70-WS
wskazuje się stanowisko ropuchy szarej, w obrębie którego
ustala się ochronę ropuchy szarej zgodnie z przepisami
odrębnymi;

c) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami: 65-WS,
72-WS, 77-WS wskazuje się stanowiska żab zielonych, w
obrębie których ustala się ochronę żab zielonych zgodnie z
przepisami odrębnymi;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) ustala się utrzymanie rowów i kanałów melioracyjnych w
formie otwartej,

b) dopuszcza się przesklepianie rowów melioracyjnych i kanałów
melioracyjnych wyłącznie w celu koniecznych przejść i
przejazdów,

c) zabrania się wygradzania terenów rowów melioracyjnych i
kanałów melioracyjnych w sposób uniemożliwiający ich
konserwację;

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

a) tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu
morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w
§10,

b) tereny oznaczone symbolami: 72-WS, 73-WS, 74-WS, 75-WS,
 76-WS, 77-WS w całości lub w części położone są w strefie
A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi,
obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

dopuszcza się wydzielenie działek po granicach poszczególnych
terenów elementarnych (zgodnie z rysunkiem planu);

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

ustala się obsługę komunikacyjną terenów wód powierzchniowych
– rowów melioracyjnych:
 terenu 65-WS z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej

symbolem KDL-04 lub ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego
symbolem KPJ-16,

 terenów 66-WS,  67-WS z drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-03,

 terenów 68-WS, 69-WS z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-11,

 terenów 68-WS, 69-WS z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-11,

 terenu 70-WS z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-10 poprzez teren zieleni
parkowej oznaczonej symbolem 83-ZP,

 terenu 71-WS z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej
symbolem KDL-04,

 terenów 72-WS, 73-WS z drogi publicznej klasy zbiorczej
oznaczonej symbolem KDZ-01 poprzez teren łąk, pastwisk,
nieużytków oznaczonych symbolami 44-RZ, 45-RZ,46-RZ,   
 47-RZ, 48-RZ,

 terenów 74-WS,  75-WS, 76-WS, 77-WS z drogi publicznej
klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-05 oraz ciągów
pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-21, KPJ-22,

 terenów 78-WS, 79-WS z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-13;

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

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

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

0 %

38. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 80-ZL; 81-ZL; 82-ZL:
Symbol  terenu: 79-ZL Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,6760ha
Symbol  terenu: 80-ZL Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 6,4400 ha
Symbol  terenu: 81-ZL Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,2670ha

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

ładu przestrzennego
a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, za

wyjątkiem koniecznych urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, urządzeń przeciwpowodziowych oraz obiektów i
urządzeń wynikających z planów urządzania lasów, w
szczególności gospodarstw leśnych,

b) zagospodarowanie lasów zgodnie z planem urządzania lasów
lub uproszczonym planem urządzania lasów,

c) budynki mieszkalne wolnostojące w gospodarstwach leśnych;
3) zasady ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego
a) tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują

ustalenia zawarte w § 6,
b) dla terenu elementarnego 80-ZL wskazuje się stanowisko

potrzeszcza, w obrębie którego ustala się ochronę potrzeszcza
zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dla terenu elementarnego 81-ZL wskazuje się stanowisko:
  bluszczu pospolitego, w obrębie którego ustala się

ochronę bluszczu pospolitego zgodnie z przepisami
odrębnymi,

 konwalii majowej, w obrębie którego ustala się ochronę
konwalii majowej zgodnie z przepisami odrębnymi,

 wiewiórki, w obrębie którego ustala się ochronę wiewiórki
zgodnie z przepisami odrębnymi,

 świstunki, w obrębie którego ustala się ochronę świstunki
zgodnie z przepisami odrębnymi,

 zięby, w obrębie którego ustala się ochronę zięby zgodnie z
przepisami odrębnymi,

d) dla terenu elementarnego 81-ZL wskazuje się stanowisko
zięby, w obrębie którego ustala się ochronę zięby zgodnie z
przepisami odrębnymi;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

nie występują przestrzenie publiczne;



85

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego  – 9m (dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu
użytkowym),

b) maksymalna wysokość budynków gospodarczych,
garażowych i inwentarskich – 8m,

c) dachy:
 dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych

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

 dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących,
usługowych jednokondygnacyjnych, inwentarskich
dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla
dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie
lub jednospadowe,

d) pokrycie dachów:
3. na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się

stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach
trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów
drewnianych,

 pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym
lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu,

e) elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na
elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz
paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach
jaskrawej kolorystyki,

f) ustala się, że wszystkie budynki w obrębie jednego
gospodarstwa muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i
pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę
elewacji zewnętrznych,

g) zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z
prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10,

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

ustala się obsługę komunikacyjną:
 terenu 80-ZL – z drogi publicznej klasy lokalnej

oznaczonej symbolem KDL-04,
 terenu 81-ZL – z drogi publicznej klasy lokalnej

oznaczonej symbolem KDL-04 oraz dróg publicznych
klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-07,
KDD-12,

 terenu 82-ZL – z drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-04 oraz drogi publicznej klasy
dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-10;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw leśnych – z
indywidualnych ujęć wód,

b) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych dla
gospodarstw leśnych – do własnych zbiorników
bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z przepisami
odrębnymi,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną dla gospodarstw leśnych
– z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznej,

e) zaopatrzenie w gaz dla gospodarstw leśnych –
bezprzewodowo,

f) zaopatrzenie w ciepło dla gospodarstw leśnych – indywidualne
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źródła ciepła,
g) telekomunikacja dla gospodarstw leśnych – podłączenie do

projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

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

0 %

39. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 83-ZP; 84-ZP; 85-ZP:
Symbol  terenu: 83-ZP Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,6560 ha
Symbol  terenu: 84-ZP Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0290ha
Symbol  terenu: 85-ZP Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0250ha

1) przeznaczenie terenu: zieleń parkowa;
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, za

wyjątkiem koniecznych urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, melioracyjnej i przeciwpowodziowej oraz obiektów
małej architektury,

b) dla terenu elementarnego 83-ZP dopuszcza się lokalizację
placu zabaw dla dzieci;

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

a) tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w § 6,

b) dla terenu elementarnego 83-ZP wskazuje się stanowisko :
 grążela żółtego, w obrębie którego ustala się ochronę

grążela żółtego zgodnie z przepisami odrębnymi,
 ropuchy szarej, w obrębie którego ustala się ochronę

ropuchy szarej zgodnie z przepisami odrębnymi,
4) zasady ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

według § 8;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) ustala się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych
zielenią komponowaną w postaci nasadzeń drzew, krzewów
ozdobnych oraz rabat kwiatowych i powierzchni trawiastych,
przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących struktur
roślinnych i zachowaniu stanowiska grążela żółtego,

b) ustala się wyposażenie terenu w obiekty małej architektury o
ujednoliconej formie, kolorystyce i materiale z których będą
wykonane,

c) dopuszcza się realizacje fontann lub innych zbiorników
wodnych wkomponowanych w układ zieleni,

d) zabrania się grodzenia terenów zieleni parkowej ogrodzeniami
z prefabrykatów betonowych;

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

tereny położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10,

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

dopuszcza się wydzielenie działek wzdłuż granic  poszczególnych
terenów elementarnych (zgodnie z rysunkiem planu);

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

ustala się obsługę komunikacyjną:
 terenu 83-ZP z drogi publicznej klasy dojazdowej

oznaczonej symbolem KDD-10,
 terenu 84-ZP z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej

symbolem KDL-04,
 terenu 85-ZP z drogi publicznej klasy dojazdowej
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oznaczonej symbolem KDD-08;
10) zasady obsługi w zakresie

infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę – z istniejących lub projektowanych sieci

wodociągowych zlokalizowanych w liniach rozgraniczających
dróg publicznych klasy lokalnej lub dojazdowej,

b) odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z przepisami
odrębnymi,

c) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejących i
projektowanych sieci elektroenergetycznej zlokalizowanych w
liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy lokalnej lub
dojazdowej;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

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

0 %

40. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDZ-01:
Symbol terenu: KDZ-01 Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 0,9800ha

1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy zbiorczej (ul. Osadników i
Rybacka),

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

ładu przestrzennego
a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej,
b) dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci

infrastruktury technicznej;
3) zasady ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego
według § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

według § 8;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem
planu tj.: od  8m do 16 m,

b) ustala się  wyposażenie drogi  w jedną jezdnię z dwoma
pasami ruchu po jednym w każdym kierunku,

c) przynajmniej z jednej strony pasa drogowego należy wykonać
chodniki o minimalnej szerokości 2m,

d) dopuszcza się wykonanie szpalerów drzew w liniach
rozgraniczających drogi zbiorczej;

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

teren położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10,

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

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

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

nie występują;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych do
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi,

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

0 %

41. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDL-02:
Symbol terenu: KDL-02 Nr załącznika: 1  powierzchnia terenu [ha]: 1,7000ha

1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy lokalnej (ul. Spacerowa),
b) kategoria drogi – droga gminna;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej,
b) dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci

infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury;
3) zasady ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego
według § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

według § 8;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem
planu tj.: od 17m do 21 m,

b) droga publiczna o charakterze promenady spacerowej o
ograniczonym ruchu samochodowym,

c) ustala się rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego
wyłącznie za pomocą faktury i kolorów użytych materiałów
budowlanych bez zmiany poziomu różnych części nawierzchni
drogi,

d) poza pasami przeznaczonymi do ruchu dopuszcza się
lokalizację obiektów małej architektury, w szczególności
ławek, latarni, pojemników na śmieci ustawionych w formie
miejsc odpoczynku,

e) dopuszcza się wykonanie szpalerów drzew i krzewów w liniach
rozgraniczających drogi lokalnej;

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

teren położony w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10,

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

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

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

nie występują;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających drogi,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

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

0 %

42. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: KDL-03; KDL-04; KDL-05:
Symbol terenu: KDL-03 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 1,0570ha
Symbol terenu: KDL-04 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 2,6500ha
Symbol terenu: KDL-05 Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,8800ha
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1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy lokalnej,
b) kategoria drogi – droga gminna;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej,
b) dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci

infrastruktury technicznej;
3) zasady ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego
według § 6;

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

fragment drogi oznaczonej symbolem KDL-05 położony jest w
granicach strefy WIII ochrony stanowiska archeologicznego,
obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

według § 8;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) szerokość w liniach rozgraniczających
 dla drogi oznaczonej symbolem KDL-03  zgodnie z

rysunkiem planu tj.: od 12m do 22 m,
 dla drogi oznaczonej symbolem KDL-04  zgodnie z

rysunkiem planu tj.: od 12m do 22m,
 dla drogi oznaczonej symbolem KDL-05 -12m,

b) ustala się  wyposażenie dróg w jedną jezdnię z dwoma pasami
ruchu po jednym w każdym kierunku,

c) ustala się obowiązek realizacji w liniach rozgraniczających
drogi oznaczonej symbolem KDL-04 elementów
spowalniających ruch drogowy na całej jej długości,

d) przynajmniej z jednej strony pasa drogowego należy wykonać
chodniki o minimalnej szerokości 2m,

e) w liniach rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych
symbolami: KDL-03, KDL-04 ustala się wykonanie ścieżki
rowerowej na odcinkach wskazanych na rysunku planu,

f) wskazuje się zachowanie istniejących drzew w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-04 oraz
wykonanie szpalerów drzew w liniach rozgraniczających dróg
oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KDL-05,

g) zakazuje się realizacji miejsc postojowych w liniach
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-04;

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

tereny położone w granicach pasa ochronnego  brzegu morskich
wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10,

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

ustala się wydzielenie działek po granicy  poszczególnych  terenów
elementarnych;

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

nie występują;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych do
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg lub do
istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych
przepisami odrębnymi,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej  sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

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

0 %
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43. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: KDD-06; KDD-07; KDD-08; KDD-09; KDD-10;    
KDD-11; KDD-12; KDD-13; KDD-14:
Symbol terenu: KDD-06 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0850ha
Symbol terenu: KDD-07 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,3730ha
Symbol terenu: KDD-08 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,2100ha
Symbol terenu: KDD-09 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,1160ha
Symbol terenu: KDD-10 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,3970ha
Symbol terenu: KDD-11 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,4070ha
Symbol terenu: KDD-12 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,3570ha
Symbol terenu: KDD-13 Nr załącznika: 3 powierzchnia terenu [ha]: 0,1040ha
Symbol terenu: KDD-14 Nr załącznika: 4 powierzchnia terenu [ha]: 0,0420ha

1) przeznaczenie terenu: a) droga publiczna klasy dojazdowej,
b) kategoria drogi – droga gminna;

2) zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej,
b) dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci

infrastruktury technicznej;
3) zasady ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego
według § 6;

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

nie występują elementy wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

według § 8;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) szerokość w liniach rozgraniczających
 dla drogi oznaczonej symbolami KDD-06, KDD-07,

KDD-08 – 10m ,
 dla drogi oznaczonej symbolem KDD-9 - zgodnie z

rysunkiem planu tj.: od 10m do 13m,
 dla drogi oznaczonej symbolem KDD-10 - 12m,
 dla drogi oznaczonej symbolem KDD-11 – 10m,
 dla drogi oznaczonej symbolem KDD-12 - zgodnie z

rysunkiem planu tj.: od 6m do 12m,
 dla drogi oznaczonej symbolem KDD-13 – 12m,
 dla drogi oznaczonej symbolem KDD-14 – 7m (zgodnie ze

stanem istniejącym),
b) ustala się  wyposażenie dróg w jedną jezdnię z dwoma pasami

ruchu po jednym w każdym kierunku,
c) przynajmniej z jednej strony pasa drogowego należy wykonać

chodniki o minimalnej szerokości 2m,
d) w liniach rozgraniczających drogi publicznej oznaczonej

symbolem KDD-11 ustala się wykonanie ścieżki rowerowej na
odcinku wskazanym na rysunku planu,

e) dla dróg publicznych oznaczonych symbolami KDD-9,   
KDD-10 ustala się obowiązek wykonania placów
manewrowych o wymiarach zgodnych z rysunkiem planu,

f) ustala się zachowanie i ochronę drzew o walorach
krajobrazowych wskazanych na rysunku planu w liniach
rozgraniczających drogi publicznej KDD-12,

g) wskazuje się wykonanie szpalerów drzew w liniach
rozgraniczających dróg dojazdowych;

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

drogi publiczne oznaczone symbolami: KDD-06, KDD-7, KDD-8,
KDD-9, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13 położone w
granicach pasa ochronnego  brzegu morskich wód wewnętrznych,
obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

ustala się wydzielenie działek po granicy poszczególnych  terenów
elementarnych;

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

infrastruktury technicznej
a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych do

istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg lub do
istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych
w przepisach odrębnych,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej  sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających dróg;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

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

0 %

44. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: KPJ-15; KPJ-16; KPJ-17; KPJ-18; KPJ-19; KPJ-20;
KPJ-21; KPJ-23:
Symbol terenu: KPJ-15 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0880ha
Symbol terenu: KPJ-16 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,1090ha
Symbol terenu: KPJ-17 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,3710ha
Symbol terenu: KPJ-18 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0600ha
Symbol terenu: KPJ-19 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0300ha
Symbol terenu: KPJ-20 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0650ha
Symbol terenu: KPJ-21 Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,1500ha
Symbol terenu: KPJ-22 Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,2760ha
Symbol terenu: KPJ-23 Nr załącznika: 2 powierzchnia terenu [ha]: 0,0240ha

1) przeznaczenie terenu: ciąg pieszo-jezdny publiczny;
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej,
b) dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci

infrastruktury technicznej;
3) zasady ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego
według § 6;

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

fragmenty dróg oznaczonych symbolami KPJ-23, KPJ-25
położone są w granicach strefy WIII ochrony stanowiska
archeologicznego, obowiązują ustalenia § 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

według § 8;
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6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) szerokość w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych
- zgodnie z rysunkiem planu, tj.:
 dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-15

od 5m do 9m,
 dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-16

8m,
 dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-17

od 4m do 17m,
 dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-18

od 4m do 5m,
 dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-19

od 6m do 8m,
 dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-20

od 8m do 10m,
 dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-21

od 6m do 8m,
 dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-22

od 4m do 6m,
 dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-23

12m,
b) ustala się rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego

wyłącznie za pomocą faktury i kolorów użytych materiałów
budowlanych bez zmiany poziomu różnych części nawierzchni
drogi,

c) w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych
oznaczonych symbolami: KPJ-21, KPJ-22, KPJ-23 ustala się
wykonanie ścieżki rowerowej na odcinkach wskazanych na
rysunku planu,

d) dla ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-20
ustala się obowiązek wykonania placu manewrowego o
wymiarach zgodnych z rysunkiem planu,

e) dopuszcza się wykonanie szpalerów drzew w liniach
rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych;

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

a) fragment ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem
KPJ-22 jest położony w strefie A1 obszaru narażonego na
niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w
§10,

b) ciągi pieszo-jezdne położone w granicach pasa ochronnego
brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia
zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

ustala się wydzielenie działek po granicach poszczególnych
terenów elementarnych;

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

nie występują;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych do
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ciągów
pieszo-jezdnych lub zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej  sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

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

0 %

45. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: CP-24, CP-25; CP-26; CP-27; CP-28, CP-29, CP-30:
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Symbol terenu: CP-24 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,1030ha
Symbol terenu: CP-25 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,1320ha
Symbol terenu: CP-26 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0470ha
Symbol terenu: CP-27 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0150ha
Symbol terenu: CP-28 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0590ha
Symbol terenu: CP-29 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0280ha
Symbol terenu: CP-30 Nr załącznika: 1 powierzchnia terenu [ha]: 0,0900ha

1) przeznaczenie terenu: ciąg pieszy publiczny;
2) zasady ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego
a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej,
b) dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci

infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury;
3) zasady ochrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego
według § 6;

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

nie występują obiekty wymagające ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni
publicznych

według § 8;

6) zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

a) szerokość w liniach rozgraniczających ciągów pieszych -
zgodnie z rysunkiem planu, tj.:
 ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-24 – 6m,
 ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-25 – 5m,
 ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-26 – 6m,
 ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-27 – od

1m do 2m,
 ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-28 – od

4m do 10m,
 ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-29 – 6m,
 ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-30 –  od

3m do 6 m,
b) w liniach rozgraniczających ciągów pieszych oznaczonych

symbolami CP-24, CP-26 ustala się wykonanie ścieżki
rowerowej zgodnie z rysunkiem planu,

c) ciągi piesze muszą posiadać nawierzchnie utwardzone;
7) granice i sposoby

zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie
na podstawie przepisów odrębnych

ciągi piesze położone w granicach pasa ochronnego  brzegu
morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10;

8) zasady i warunki podziału
nieruchomości

ustala się wydzielenie działek po granicy poszczególnych  terenów
elementarnych;

9) zasady obsługi w zakresie
komunikacji

nie występują;

10) zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej

a) gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych
zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i
projektowanej  sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających ciągów pieszych;

11) tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenu

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

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

0 %

Rozdział III
Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
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§ 15.  Na obszarze objętym zmianą planu dokonuje się zmiany przeznaczenia na nieleśne
użytków leśnych o łącznej powierzchni 0,2533 ha za zgodą Ministra Środowiska wyrażoną w
decyzji z dnia 30.03.2009 roku, znak ZS-W-2120/45/2009.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.

2. Na obszarze objętym niniejszymi zmianami w planie traci moc zmiana w planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w części dotyczącej obszaru miejscowości
Trzebież, przyjęta  Uchwałą Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dn. 20.12.2001r. (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopom. Nr 14, Poz. 256 z dnia 5 kwietnia 2002r.) oraz zmiana w planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obrębów Dębostrów,
Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Karpin, tzw. „Dębostrów”, przyjęta Uchwała Nr XVII/125/03
Rady Miejskiej w Policach z dn. 30.12.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 9,  Poz. 170 z
dnia 9 lutego 2004r.)

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego oraz jest publikowana na stronie internetowej Gminy Police.

Przewodniczący Rady

Witold Król


