
UCHWAŁA NR IV/49/2019
RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części terenów w miejscowości 
Siemianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz w wykonaniu uchwały nr 
XXIX/309/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Siemianice, Rada Gminy Słupsk 
stwierdza, że niniejszy plan miejscowy jest zgodny z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania gminy Słupsk zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXXIV/433/2017 z dnia 
12 września 2017 r.

Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia wstepne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części wsi Siemianice, zwany dalej 
„planem”, o powierzchni ok. 395 ha, którego granice wyznaczają:

1) od północy, wschodu i południa pokrywają się z granicami obrębu geodezyjnego Siemianice, przy czym od 
południa jest to granica z miastem Słupsk oraz granica miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice;

2) od zachodu granica przebiega wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej planowanej do poszerzenia drogi 
lokalnej oznaczonej w tym planie 12KDL i 13KDL.

§ 2. Integralną część planu stanowi:

1) tekst planu, stanowiący treść uchwały;

2) rysunek planu w skali 1: 2000 – załącznik nr 1 do uchwały podzielony na arkusze A i B;

3) wykaz nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - 
załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów zagospodarowania terenu i warunków 
zabudowy;
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2) zagwarantowanie warunków dla realizacji potrzeb mieszkaniowych, lokalnych miejsc pracy, niezbędnych 
usług, w tym rekreacji oraz terenów pod drogi publiczne i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 4. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, 
gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów;

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawek procentowych, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie zawiera ze względu na brak występowania tej problematyki:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 5. 1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia uchwały do obszaru objętego planem.

2. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu lub obowiązującymi na 
podstawie przepisów odrębnych:

1) oznaczenia liniowe:

a) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) strefa sanitarna od cmentarza;

2) przeznaczenie terenów:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolem MW,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem MN,

c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone 
symbolem RM,

d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - oznaczone symbolem MNU,

e) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami - oznaczony symbolem MWU,

f) tereny usług nieuciążliwych - oznaczone symbolem U,

g) tereny usług oświaty - przedszkole - oznaczone symbolem UOp,

h) teren usług oświaty - szkoła - oznaczony symbolem UOs,
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i) teren obiektów sakralnych – oznaczony symbolem UKs,

j) teren produkcji i składów– oznaczony symbolem Ps,

k) tereny usług turystyki, sportu i rekreacji – oznaczone symbolem UST,

l) teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych – oznaczony symbolem RU,

m) tereny rolne - oznaczone symbolem R,

n) teren cmentarza - oznaczony symbolem ZC,

o) tereny lasów – oznaczone symbolem ZL,

p) teren zieleni – oznaczony symbolem ZN,

q) teren kolei – oznaczony symbolem KK;

3) tereny dróg, komunikacja:

a) publiczne drogi zbiorcze – oznaczone symbolami KDZ,

b) publiczne drogi lokalne – oznaczone symbolami KDL,

c) publiczne drogi dojazdowe – oznaczone symbolami KDD,

d) drogi wewnętrzne – oznaczone symbolami KDW,

e) parkingi publiczne - oznaczone symbolami KDp;

4) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) stanowiska archeologiczne - ochrona WII,

b) stanowiska archeologiczne - ochrona WIII,

c) stanowiska archeologiczne,

d) obiekty w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu maja charakter informacyjny.

§ 6. 1. Ilekroć niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, które 
dotyczą szczegółowych zagadnień ujętych w planie;

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenów w miejscowości Siemianice;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, sporządzony na mapie 
w skali 1:2000;

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku 
planu;

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem 
terenu zgodnie z rysunkiem planu;

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, docelowo realizowane na danym 
terenie poprzez zabudowę i zagospodarowanie, które obejmuje minimum 51% powierzchni tego terenu;

7) przeznaczeniu dopuszczonym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może 
być realizowane na danym terenie na warunkach określonych w planie;

8) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji naziemnych mierzonych w obrysie zewnętrznym wszystkich budynków 
zlokalizowanych na danej działce do powierzchni danej działki;

9) minimalnym udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć 
najmniejszą dopuszczalną powierzchnię biologicznie czynną na działce budowlanej w stosunku do 
całkowitej powierzchni działki wyrażoną w procentach;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 971



10) usługach – należy przez to rozumieć działalność w obiektach niemieszkalnych, wolnostojących lub 
lokalach niemieszkalnych wbudowanych w inne obiekty, służących do rynkowej działalności z zakresu 
handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi ruchu turystycznego, transportu, administracji, obsługi finansowej 
itp. Usługi dzieli się na:

a) nieuciążliwe - to jest działalność usługowa, której uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami 
szczególnymi nie przekracza swym zasięgiem granic działki, na której ta usługa jest wykonywana; 
również pod względem hałasu i zanieczyszczenia powietrza,

b) uciążliwe - nie spełniające wymogów wymienionych w pkt. a;

11) częściowej ochronie archeologiczno-konserwatorskiej – należy przez to rozumieć zasady ochrony 
konserwatorskiej określone w przepisach odrębnych;

12) ograniczonej ochronie archeologiczno-konserwatorskiej – należy przez to rozumieć zasady ochrony 
konserwatorskiej określone w przepisach odrębnych;

13) reklamie – należy przez to rozumieć przekazywaną w jakiejkolwiek wizualnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników ulic, placów lub innych 
przestrzeni publicznych, nie będący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach, znakiem 
informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawianym przez gminę oraz elementem Miejskiego 
Systemu Informacji; w szczególności reklamy obejmują tablice reklamowe i reklamy remontowe;

14) bilansie miejsc parkingowych – należy przez to rozumieć liczbę potrzebnych miejsc parkingowych dla 
pokrycia potrzeb w tym zakresie wynikających z przeznaczenia terenu i charakterystycznych wskaźników 
jego zagospodarowania w tym zabudowy, liczoną w odniesieniu dla danej działki budowlanej;

15) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć 
przedsięwzięcie w rozumieniu dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

§ 7. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, 
oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 wzwyż dla wszystkich terenów o różnym przeznaczeniu; oznaczenia 
symbolami literowymi zgodnie z poniższą klasyfikacją dotyczą konkretnego przeznaczenia terenów.

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej: 

1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterze 
w budynkach mieszkalnych na zasadach określonych w prawie budowlanym, stanowiących uzupełnienie 
i wzbogacenie funkcji mieszkaniowej,

b) zakaz lokalizacji warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, 
wulkanizacji itp.), stolarskich, ślusarskich i innych usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej,

c) usługi na terenach MW dopuszcza się w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych, 
natomiast na terenie MWU mogą być zlokalizowane w obiekcie wolnostojącym,

d) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
dopuszcza się rozbudowę, dobudowę, przebudowę i modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
zgodnie z parametrami zabudowy i zagospodarowania terenu, określonymi w karcie terenu,

e) dopuszcza się podpiwniczenie budynków mieszkalnych,

f) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się realizację garaży w formie obiektów 
wolnostojących oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterze 
w budynkach mieszkalnych na zasadach określonych w prawie budowlanym, stanowiących uzupełnienie 
i wzbogacenie funkcji mieszkaniowej,

b) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się rozbudowę, dobudowę, przebudowę i modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
zgodnie z parametrami zabudowy i zagospodarowania terenu, określonymi w karcie terenu,
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c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków mieszkalnych,

d) zakaz lokalizacji warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, 
wulkanizacji itp.), stolarskich, ślusarskich i innych usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej,

e) nie dopuszcza się obiektów budowlanych, które ze względu na swoją wysokość przewyższałyby 
dwukrotnie najwyższą budowlę lub obiekt występujący na danym obszarze,

f) zakłada się utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;

3) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: 

a) na działce w ramach zabudowy zagrodowej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i garaży,

b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się wydzielenie lokalu użytkowego o funkcji 
usługowej, stanowiącej uzupełnienie i wzbogacenie funkcji mieszkaniowej, będącej przeznaczeniem 
podstawowym,

c) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy na cele zabudowy zagrodowej; dopuszcza się rozbudowę, 
dobudowę, przebudowę i modernizację istniejącej zabudowy, zgodnie z parametrami zabudowy 
i zagospodarowania terenu, określonymi w karcie terenu,

d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków mieszkalnych;

4) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

a) zakaz nowych inwestycji związanych z działalnością z zakresu organizacji imprez okolicznościowych, 
poza już istniejącymi, z wyjątkiem terenu 56MNU.

5) MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

2. Tereny usług: 

1) U – tereny usług nieuciążliwych: 

a) ustala się, że do grupy tej należą wszelkie usługi na terenach U, MNU i MWU nienależące do 
przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie wpływać na środowisko z zakresu usług publicznych 
i/lub komercyjnych: usługi handlu (obiekty handlowe o powierzchni do 400 m2), gastronomii, rzemiosła 
usługowego, myjni samochodowej, także zdrowia (w tym przychodnie zdrowia, ale też żłobki), również 
kultury i oświaty (w tym przedszkola UOp, szkoły UOs itp.), usługi turystyki na terenach UST, 
łączności, instytucje finansowe, administracja, biura i placówki innych instytucji,

b) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

2) UOp, UOs, UKs - tereny usług publicznych, w tym usług oświaty i tereny obiektów sakralnych: 

a) usługi publiczne o zasięgu lokalnym z zakresu usług oświaty i wychowania, opieki nad dziećmi (jak np.: 
szkoła podstawowa, szkoła językowa, przedszkola, ale też żłobki, domy kultury itp.) wraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi i inne zbliżone do w/w usług celu publicznego realizowane jako zadania 
publiczne, usługi kultury i obiekty sakralne; ponadto usługi z w/w zakresów realizowane jako 
przedsięwzięcia komercyjne lub obiekty i instytucje społeczne;

b) dopuszczona lokalizacja mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, przy czym łączna 
powierzchnia całkowita lokali mieszkalnych nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej 
budynku,

c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

3) UST – tereny usług turystyki, sportu i rekreacji: 

a) obiekty i urządzenia turystyki, sportu i rekreacji, w tym: hotele, pensjonaty z zapleczem konferencyjnym, 
dla spotkań, odczytów itp., tereny zieleni urządzonej, gry terenowe, hale sportowe i boiska na otwartym 
powietrzu,

b) dopuszczona się realizację terenów usług oświaty - przedszkola;

3. Tereny produkcji i składów: 
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1) Ps - teren produkcji i składów.

4. Tereny rolne i obsługi rolnictwa: 

1) RU – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych: 

a) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i rybackich;

2) R – tereny rolne: 

a) użytki rolne, łąki, pastwiska,

b) zieleń śródpolna,

c) nieużytki bez zabudowy;

5. Teren cmentarza: 

1) ZC – teren cmentarza 

a) rezerwuje się 80% powierzchni na miejsca pochówku,

b) 5% powierzchni przeznaczone na budowle sakralne itp. związane z obsługa cmentarza,

c) 15% powierzchni przeznaczone na zieleń;

6. Tereny zieleni: 

1) ZL – tereny lasów: 

a) lasy bez prawa zabudowy,

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 95%,

c) gospodarka leśna zgodnie z planami urządzeniowymi lasów;

2) ZN – teren zieleni: 

a) zakaz zabudowy,

b) dopuszcza się elementy małej architektury,

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 95%.

7. Teren kolei - KK.

8. Tereny dróg, komunikacja: 

1) KDZ – drogi publiczne zbiorcze;

2) KDL – drogi publiczne lokalne;

3) KDD – drogi publiczne dojazdowe;

4) KDW – drogi wewnętrzne (niepubliczne);

5) KDp – parkingi publiczne.

9. Regionalna trasa rowerowa prowadzona w granicach linii rozgraniczających dróg zbiorczych.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 8. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) kształtowanie nowej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego i planowanego 
zagospodarowania;

2) kształtowanie wskaźników planowanej zabudowy tj. intensywności, gabarytów, formy zabudowy 
i zagospodarowania, jako zainwestowania podmiejskiego o charakterze ekstensywnym;

3) kształtowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, usług publicznych i komercyjnych 
zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności, tworzących warunki do publicznej aktywności 
mieszkańców całej miejscowości, kształtujących tożsamość miejsca;
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4) w związku z mogącymi występować niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi w obszarze planu, 
zaleca się wykonywanie badań o tym zakresie przed podjęciem prac inwestycyjnych;

5) zakaz wykraczania poza linię zabudowy balkonów, tarasów, loggii, werand i wykuszy.

2. Warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego:

1) obszar planu nie znajduje się na terenie podlegającym ochronie prawnej w zakresie ochrony przyrody 
i krajobrazu:

a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska na terenach przyległych, zasięg uciążliwości nakazuje się ograniczyć do 
granic obszaru, do którego inwestor ma tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi 
uciążliwościami,

b) zakaz hodowli zwierząt futerkowych, z wyłączeniem szynszyli i królików.

3. Warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego:

1) ochronie podlegają obiekty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu:

a) Siemianice, ul. Młyńska 18 - budynek mieszkalny z 2. poł. XIX wieku,

b) Siemianice, ul. Słupska11 – budynek mieszkalny datowany na 1886 r.;

2) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wymienionych w § 8, ust.3, pkt.1, o ile 
ustalenia szczegółowe w kartach terenu nie stanowią inaczej, ustala się:

a) dopuszczenie prac mających na celu przywrócenie pierwotnego, wyglądu budynku zabytkowego,

b) nakaz zachowania układu otworów okiennych i drzwiowych lub przywrócenie ich układu zgodnie 
z historycznym wizerunkiem budynku,

c) nakaz utrzymania oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej, przy czym dopuszcza się jej wymianę pod 
warunkiem zachowania pierwotnego podziału i rodzaju materiału,

d) zakaz zewnętrznego ocieplania budynku,

e) nakaz zachowania pierwotnej bryły w tym formy dachu,

f) nakaz zachowania dekoracji architektonicznej elewacji,

g) nakaz zachowania ganku i balustrady balkonu w budynku przy ul. Młyńskiej nr 18,

h) pokrycie dachu w formie dachówki lub blachodachówki w kolorze ceglastym;

3) Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane są stanowiska 
archeologiczne, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, objęte strefami częściowej ochrony 
archeologicznej WII:

a) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 7,

b) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 64,

c) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 58,

d) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 51,

e) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 48,

f) w strefach częściowej ochrony archeologicznej W.II, w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac 
ziemnych, należy przeprowadzić wyprzedzające archeologiczne badania ratownicze w zakresie 
określonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drodze decyzji, zgodnie 
z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

4) na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane są stanowiska 
archeologiczne, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, objęte strefami ograniczonej ochrony 
konserwatorskiej WIII:

a) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 47,
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b) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 49,

c) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 50,

d) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 52,

e) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 53,

f) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 54,

g) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 55,

h) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 63,

i) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 65,

j) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 66,

k) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 67,

l) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 69,

m) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 70,

n) AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 72,

o) w strefach ograniczonej ochrony archeologicznej W.III, w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac 
ziemnych, należy przeprowadzić archeologiczne badania interwencyjne o charakterze nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi w zakresie określonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w drodze decyzji, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami;

5) na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane są stanowiska 
archeologiczne AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 73, AZP: 8-29; nr stan. na obszarze 68, ujęte 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których nie wyznaczono stref ochrony archeologicznej;

6) na terenie stanowisk archeologicznych, dla których nie wyznaczono stref ochrony archeologicznej oraz na 
pozostałym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku odkrycia 
przedmiotu podczas prowadzenia prac ziemnych, posiadającego cechy zabytku, należy wstrzymać 
prowadzone prace, zabezpieczyć odkryty przedmiot i niezwłocznie powiadomić Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami;

7) w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych związanych z planowaną inwestycją, w strefach 
ochrony archeologicznej, zastosowanie mają przepisy odrębne.

4. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu ustala się układ przestrzeni publicznych ogólnodostępny składający się z:

a) publicznych dróg zbiorczych – oznaczonych 1KDZ, 2KDZ i 3KDZ umożliwiających połączenie 
komunikacyjne Siemianic ze Słupskiem,

b) publicznych istniejących i planowanych dróg lokalnych oznaczonych symbolami KDL umożliwiających 
połączenie komunikacyjne z sąsiednimi terenami mieszkaniowymi w Siemianicach,

c) publicznych dróg dojazdowych (oznaczonych symbolami KDD), tworzących drogi dojazdowe do 
poszczególnych obiektów,

d) publicznej zieleni wraz z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi i usługami publicznymi z zakresu usług 
kultury, oświaty i wychowania (teren oznaczony symbolem 84UST i 101 UST;

2) dla obszarów przestrzeni publicznych ustala się:

a) zakaz umieszczania nośników reklamowych na terenie pasa drogowego o powierzchni większej niż 2m 2,

b) lokalizację słupów reklamowych o jednakowej formie architektonicznej na danym terenie (ulicy, placu, 
terenie np. UST),

c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 971



d) dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych,

e) dopuszcza się lokalizacje zieleni z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu;

3) szczegółowe zasady zagospodarowania dotyczące przestrzeni ogólnodostępnych, odnoszące się do 
poszczególnych terenów położonych w obszarze opracowania zawarto w kartach tych terenów.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów określono w kartach tych terenów w § 9 - § 25 uchwały.

6. Ustalenia, dotyczące zagospodarowania obszarów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych:

1) dla całego obszaru opracowania wprowadza się ograniczenia w użytkowaniu terenów związane 
z funkcjonowaniem przyszłej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie:

a) żadna konstrukcja nie może przekroczyć wysokości zdefiniowanej przez płaszczyznę stożka, którego 
wierzchołek zdefiniowany jest na wysokości 15,24m powyżej poziomu nad Punktem Odniesienia Radaru 
(który oznacza punkt odniesienia zlokalizowany w Bazie w punkcie o współrzędnych 54º28´48,158”N, 
17º06´04,719”E oraz H=65m według współrzędnych WGS-84), mając kąt 1,5 stopnia powyżej 
horyzontu,

b) żadne turbiny wiatrowe nie mogą być budowane na całym obszarze objętym planem,

c) nadajniki elektromagnetyczne, położone na zewnątrz granicy obiektu nie mogą generować pola 
elektromagnetycznego przekraczającego natężenie 3 V/m wartości skutecznej dla wszystkich 
częstotliwości od kHz do 300 GHz mierzonych 2 metry nad poziomem gruntu w Punkcie Centralnym,

2) cały obszar planu położony jest w strefie ograniczającej dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych 
oraz naturalnych wynikających z usytuowania zlikwidowanego lotniska w Redzikowie; na całym obszarze 
planu występuje ograniczenie wysokości zabudowy od lotniska wojskowego Słupsk – Redzikowo do 110,0 
m nad poziom morza;

3) na terenie 56MNU oraz częściowo na terenach 54ZL i 55ZL znajdują się udokumentowane złoża kopalin 
"Siemianice II", "Siemianice III" i "Siemianice IV". Są to złoża kopaliny pospolitej: kruszywa naturalnego 
o znaczeniu lokalnym. Zagospodarowanie na terenie złóż zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dokonywanych w trybie 
określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2204);

2) ustalone w planie zasady podziału terenów nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń 
infrastruktury technicznej i dróg;

3) wydzielane działki gruntu pod drogi w oparciu o podziały nieruchomości wskazano na rysunku planu;

4) dopuszcza się na terenie zabudowanym wydzielenie mniejszej działki, niż przewiduje uchwała na poprawę 
warunków mieszkaniowych lub na poszerzenie drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) plan sankcjonuje istniejące podziały geodezyjne w odniesieniu do granic działek pod względem wielkości 
nie spełniających standardów minimalnej powierzchni przewidywanych uchwałą, które zostały 
zatwierdzone przed wejściem w życie niniejszego planu miejscowego.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) pierwszorzędna linia kolejowa PKP nr 202 relacji Stargard Szczeciński – Gdańsk o znaczeniu 
państwowym; przewidywana modernizacja poprzez dobudowanie drugiego toru;

2) nadrzędny układ komunikacyjny w granicach planu stanowi droga wojewódzka DW nr 213 (Słupsk –
Wicko, Puck), skrzyżowana z drogą powiatową DP nr 1130G/Z/ odchodzącą w centrum Siemianic 
w kierunku na wschód w kierunku na Gdańsk – Kaliningrad;

3) podstawowy układ komunikacyjny miejscowości oprócz tych dróg: wojewódzkiej i powiatowej, stanowią 
drogi lokalne oznaczone na rysunku planu symbolami KDL. Uzupełniają je istniejące i planowane drogi 
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dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami KDD; wskazano budowę nowych zjazdów, urządzeń 
infrastruktury technicznej, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi;

4) w liniach rozgraniczających dróg należy przewidzieć budowę hydrantów przeciwpożarowych;

5) realizacja regionalnej trasy rowerowej nr 138, zgodnie z rysunkiem planu;

6) szerokość nowo wydzielanych dróg od 6 m do 10 m;

7) na obszarze planu ustala się jako obowiązujący następujący układ komunikacyjny wraz z jego parametrami 
i klasyfikacją:

Symbol na planie Nazwa drogi Klasa drogi Szerokość w liniach rozgraniczających oraz ustalenia dodatkowe
1 KDZ,
3 KDZ

Ciąg ulicy Słupskiej Zbiorcza Zmienna - zgodnie z rysunkiem planu

2 KDZ Ulica Kolejowa Zbiorcza 20,0m
DP 1130G

1 KDL
do 14 KDL

Istniejące/projektowane Lokalne Zmienna od 12,0 m do 28,0 m

1 KDD
do 33 KDD

Istniejące/projektowane Dojazdowe Zmienna od 8,0 m do 15,0 m

1 KDW
do 16 KDW

Istniejące/projektowane Wewnętrzne Zmienna 6,0 - 10,0 m
Sięgacze zakończone placykami do zawracania

8) ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych:

a) budynki mieszkalne wielo- i jednorodzinne - minimum 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,

b) usługi handlu i inne – minimum 10 miejsc parkingowych na 100m2 powierzchni sprzedaży,

c) usługi gastronomi (restauracje, kawiarnie, bary itp.) – minimum 10 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych,

d) tereny produkcji i składów – minimum 2 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych,

e) tereny usług oświaty (szkoła, przedszkole) itp. – minimum 3 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych,

f) tereny usług turystyki, sportu i rekreacji - minimum 3 miejsca parkingowe na 10 użytkowników,

g) tereny cmentarzy – minimum 10 miejsc parkingowych;

9) miejsca parkingowe i garaże należy rozmieszczać obrębie działki budowlanej chyba, że regulacje w karcie 
terenu stanowią inaczej;

10) dopuszcza się możliwość wydzielenia niezbędnych dróg wewnętrznych nie przedstawionych na rysunku 
planu, przy czym ustala się ich szerokości w liniach rozgraniczających od 6,0 m do 10,0 m.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków czy urządzenia telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, na 
całym obszarze objętym planem z wyjątkiem terenów, których zabudowę wykluczają przepisy odrębne, bez 
konieczności zmiany niniejszego planu, przy czym ewentualna uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami 
odrębnymi nie przekracza terenu inwestycji, ani nie powoduje innych uciążliwości dla sąsiadów; ustala się 
minimalną odległość dla lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych: 1000 m od zabudowy mieszkaniowej;

2) nakaz utrzymania w nowo projektowanych drogach pasów terenów zabezpieczających możliwość budowy 
wodociągu, gazociągu, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych SN i nn, stacji 
transformatorowych oraz kanalizacji telefonicznej;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę :

a) zaopatrzenie w wodę nastąpi z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej wraz z istniejącymi 
urządzeniami oznaczonymi na rysunku planu,

b) nowe ciągi infrastruktury wodociągowej na obszarze planu należy lokalizować w istniejących 
i projektowanych pasach drogowych, ciągach pieszo-jezdnych i ciągach pieszych na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych,
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c) nakaz uwzględnienia zapotrzebowania w wodę do celów przeciwpożarowych w projektach 
zagospodarowania terenu, według przepisów odrębnych,

d) w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci wodociągowej dopuszczenie zaopatrzenia w wodę 
ze studni indywidualnych z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych,

e) obowiązuje pas techniczny dla istniejącej magistrali wodociągowej PCV 315 w odległości po 3 m 
w każdą stronę od osi przewodu. Nowe ciągi komunikacyjne wydzielać w sposób umożliwiający 
lokalizację magistrali w pasach rozgraniczających drogi.

4) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych i wód opadowych :

a) nakaz docelowego objęcia systemem gminnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej 
zabudowy,

b) obowiązuje zakaz budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i drobnych zakładów usługowych 
i produkcyjnych, niewyposażonych w sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się tymczasowo 
odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu wybudowania sieci,

d) nakaz przełączenia się do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej po jej realizacji i po przyłączeniu 
likwidacja szczelnych zbiorników na nieczystości stałe,

e) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz 
tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

f) zakaz odprowadzania do systemu kanalizacji sanitarnej ścieków deszczowych i wód melioracyjnych,

g) wody opadowe z dróg i ciągów komunikacyjnych zagospodarować w oparciu o istniejące i projektowane 
systemy kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się odprowadzanie 
wód do gruntu z zastosowaniem przepisów odrębnych. Na pozostałych terenach wody deszczowe 
zagospodarować w obrębie własnej nieruchomości,

h) dopuszczenie retencji wód deszczowych w oparciu o urządzenia położone poza granicą planu, w tym 
w oparciu o naturalne odbiorniki wód deszczowych;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną :

a) źródło energii elektrycznej dla obszaru planu stanowi napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego 
napięcia 400kv oraz linia średniego napięcia 15kV; dopuszcza się przebudowę linii tak, aby mogła 
zapewnić dostawę energii dla istniejących i planowanych odbiorców, przy czym zakres rzeczowy tej 
przebudowy do określenia w fazie projektowej; dopuszcza się po wybudowaniu nowej linii SN 15 kV 
likwidacje istniejącej,

b) zagospodarowanie w strefie oddziaływania linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kv, 
obejmującej obszar po 40 m od osi tej linii, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) ustala się strefę wolną od zabudowy w strefie oddziaływania linii po 7,5 m osi linii elektroenergetycznej 
napięcia 15kv zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich istniejących i projektowanych budynków 
i budowli w oparciu o istniejące i projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 [kV],

e) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych 
średniego i niskiego napięcia od istniejących systemów, przez właściwy Zakład Energetyczny,

f) ustala się zasilanie projektowanych obiektów budowlanych z sieci niskiego napięcia, prowadzonych 
wzdłuż ulic, wyprowadzonych z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych,

g) dopuszcza się przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, powstałych w wyniku wystąpienia kolizji 
planu zagospodarowania działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu),

h) w razie stwierdzenia, przez właściwą jednostką eksploatacyjną, konieczności realizacji dodatkowej stacji 
transformatorowej dla nowej inwestycji, dopuszcza się realizację takiej stacji przez właściwy Zakład 
Energetyczny,

i) nakaz skablowania istniejących linii energetycznych średniego napięcia,
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j) nakazuje się stosowanie stacji transformatorowych napowietrznych oraz wnętrzowych,

k) dopuszcza się ze względów technicznie uzasadnionych stosowanie linii elektroenergetycznych 
w wykonaniu napowietrznym oraz stacji transformatorowych SN/nn w wykonaniu słupowym 
z zapewnieniem bezpośredniego dojazdu do dróg,

l) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych lub linii energetycznych usytuowanych w sposób inny 
niż pokazano na rysunku bez konieczności zmiany planu,

m) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz :

a) ustala się zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy w gaz ziemny do celów bytowych 
i grzewczych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć średniego i niskiego ciśnienia,

b) ustala się lokalizację projektowanych gazociągów w pasach drogowych poza jezdniami, a poza pasami 
drogowymi - w sposób niekolidujący z innymi ustaleniami planu;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło :

a) dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł, zabudowy istniejącej i projektowanej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło na obszarze planu w oparciu o czynniki grzewcze czyste 
ekologicznie: gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energię elektryczną lub inne odnawialne paliwa,

c) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych paliwa gazowego, płynnego (olej lekki) jak i energii 
elektrycznej,

d) nakazuje się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a także innych nośników spalanych 
w urządzeniach o wysokim poziomie czystości emisji,

e) zakaz stosowania do ogrzewania kopalnych paliw stałych;

8) w zakresie telekomunikacji :

a) nakazuje się zaopatrzenie budynków w sieć telekomunikacyjną podziemną, w oparciu o istniejącą sieć, 
na warunkach wynikających z przepisów odrębnych,

b) dopuszcza się obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych podłączeń od istniejących bądź 
projektowanych linii telefonicznych,

9) w zakresie gospodarki odpadami:

a) zakaz składowania odpadów, w tym niebezpiecznych, w miejscach do tego nie urządzonych,

b) obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk,

c) pozostałe zasady gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów położonych na obszarze opracowania planu:

1) zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospodarowania i urządzania terenu w sposób niezgodny 
z zasadami ustalonymi w planie; do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe 
użytkowanie terenów, bez możliwości realizacji nowej zabudowy zagrodowej, o ile regulacje w kartach 
terenów nie stanowią inaczej.

11. Stawka procentowa na podstawie której ustala się opłatę planistyczną, zgodnie z zapisami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla poszczególnych terenów budowlanych, których wartość 
wzrosła w związku z uchwaleniem planu wynosi 30%, zaś dla terenów będących własnością Gminy 0%.

12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) w strefach sanitarnych od cmentarza zgodnie z przepisami odrębnymi,
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b) kształtowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, dla terenów w sąsiedztwie linii kolejowej PKP nr 
202 relacji Stargard - Gdańsk, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zapewnienie standardu akustycznego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 9. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, są 
następujące:
 KARTA TERENU nr 1

 NUMER TERENU:  43  POWIERZCHNIA:  0,61 ha
 95  ..................................  0,15 ha
 102  ...................................  3,49 ha
 120  ..................................  1,36 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dopuszczone:

a) usługi w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych na powierzchni 
nie większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,

b) parkingi i garaże na samochody osobowe,

c) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1500m 2,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 30 m,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 30%,

d) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki: 60%,

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD 
i lokalnych KDL oraz 10 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających tereny kolei w odległości zgodnej z przepisami 
odrębnymi:

a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków garażowych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m 
od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych zwróconą 
w stronę tej granicy;

4) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 15,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu (bez komina, anten itp. elementów),

b) maksymalna wysokość zabudowy innej niż mieszkaniowa (garaże): 6,0 m;

5) rodzaj dachu:

a) dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 25 o do 45 o,

b) dopuszcza się dachy płaskie;

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
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1) dojazdy do terenów zabudowy mieszkaniowej MW z dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych; 
dopuszczenie dojazdu do terenów zabudowy z drogi zbiorczej;

2) zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 7).

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło poprzez uwidocznione na rysunku planu sieci cieplne;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) zakaz wolnostojących budynków usługowych.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) wysokość do 2 m,

b) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych:

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) w przypadku usług w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych, dopuszczona 
reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz informacja wolnostojąca na działce,

c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) Warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 10. Ustalenia planu dla poszczególnych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, są 
następujące:
 KARTA TERENU nr 2

 NUMER 
TERENU:

 1  POWIERZCHNIA:  13,72 ha

 5  .................................  1,10 ha
 6  .................................  49,02 ha
 9  .................................  0,82 ha
 10  .................................  0,32 ha
 11  .................................  0,43 ha
 12  .................................  0,51 ha
 23  .................................  10,51 ha
 24  .................................  4,06 ha
 31  .................................  3,88 ha
 33  .................................  5,38 ha
 36  .................................  1,70 ha
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 37  .................................  6,32 ha
 39  .................................  0,33 ha
 48  .................................  32,57 ha
 59  .................................  4,31 ha
 61  .................................  0,29 ha
 62  .................................  1,47 ha
 64  .................................  0,78 ha
 73  .................................  4,23 ha
 74  .................................  1,28 ha
 75  .................................  1,44 ha
 76  .................................  3,20 ha
 77  .................................  2,62 ha
 78  .................................  2,93 ha
 79  .................................  1,86 ha
 80  .................................  2,06 ha
 81  .................................  4,76 ha
 82  .................................  3,20 ha
 83  .................................  0,79 ha
 85  .................................  0,29 ha
 86  .................................  1,24 ha
 87  .................................  1,30 ha
 88  .................................  2,20 ha
 93  .................................  2,48 ha
 97  .................................  3,05 ha
 99  .................................  3,15 ha
 100  .................................  1,78 ha
 106  .................................  1,47 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 2:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojącej na działkach, bliźniaczej i szeregowej;

2) dopuszczone:

a) usługi w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych na powierzchni 
nie większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,

b) jeden obiekt gospodarczy i minimum jeden garaż na 2 samochody,

c) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały.

d) na terenie 61MN plac zabaw.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- 800m 2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na działce,

- 300m 2 dla segmentu zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,

- 200m 2 dla działki segmentu zabudowy mieszkaniowej szeregowej,

- 400m 2 dla terenu 64MN,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:

- 18 m dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,

- 12 m dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,

- 8 m dla działki w zabudowie szeregowej, z wyjątkiem działek narożnych, które powinny być szersze,
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- 20 m dla terenu 64MN,

c) fragmenty terenów: 6MN, 24MN, 31MN w północnej części tego terenu w strefie oddziaływania 
promieniowania elektromagnetycznego od planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV nakazuje się 
zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej:

- 50 % dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,

- 50% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,

- 40% dla działki w zabudowie szeregowej,

- 50% dla terenu 64 MN, 75 MN i 97MN;

e) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki:

- 30% dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,

- 50% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,

- 60% dla działki w zabudowie szeregowej,

- 35% dla terenu 64MN,

f) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:

- 0,5 dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą,

- 0,9 dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,

- 1,2 dla działki w zabudowie szeregowej;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:

a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i lokalnych KDL oraz dróg wewnętrznych KDW,

b) 10 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających tereny kolei w odległości zgodnej 
z przepisami odrębnymi,

d) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

e) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych w odległości 
nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu (bez komina, anten itp. elementów); 8,5 m na terenie 37MN i 97 MN,

b) maksymalna wysokość zabudowy innej niż mieszkaniowa (gospodarczej, garaż): 8,0 m,

c) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu 64MN: 8,0 m,

d) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu 97MN: 9,0 m;

4) rodzaj dachu: dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 25 o do 45 o.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenów zabudowy z dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych; dopuszczenie dojazdu do 
terenów zabudowy z drogi zbiorczej;

2) ograniczenie dojazdów do poszczególnych działek z dróg zbiorczych, zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 7);

3) do zabudowy na terenie 1MN konieczność zapewnienia dojazdu.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
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1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) na terenach działek, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości 
zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) wysokość do 2 m;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych:

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedną reklamę o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) w przypadku usług wbudowanych dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz 
informacja wolnostojąca na działce,

c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną:

a) zgodnie z § 8 ust.9 uchwały,

b) na terenie 1MN dopuszcza się budowę zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MV wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą;

5) w strefie oddziaływania linii napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV oznaczonej na rysunku planu 
– ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie;

6) w zakresie warunków gruntowo-wodnych obowiązuje § 8 ust. 1 pkt. 4);

7) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

8) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 11. Ustalenia planu dla poszczególnych terenów zabudowy zagrodowej RM :
 KARTA TERENU nr 2

 NUMER 
TERENU:

 35  POWIERZCHNIA
:

 0,43 ha

 10
4

 .................................  1,00 ha

 11
9

 .................................  0,80 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe, zgodnie z § 7 ust. 1pkt. 3:

a) tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojącej i bliźniaczej;
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2) dopuszczone:

a) na terenach mieszkaniowych jeden obiekt gospodarczy i minimum jeden garaż na 2 samochody, na 
terenach zabudowy zagrodowej obiekty gospodarcze i garażowe,

b) usługi w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych na powierzchni 
nie większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,

c) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- 800m 2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej;

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:

- 18 m dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej:

- 50 % dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,

- 50% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,

d) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki:

- 30% dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,

- 50% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0.8,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i lokalnych KDL oraz dróg wewnętrznych KDW,

b) 10 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych,

c) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

d) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych w odległości 
nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, ścianą bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy.

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu (bez komina, anten itp. elementów),

b) maksymalna wysokość zabudowy innej niż mieszkaniowa: 8,0 m dla garażu, 12,0 m dla zabudowy 
gospodarczej;

4)  rodzaj dachu: dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 20o do 45o;

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 7).

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;
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6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w § 8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) na terenach działek, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości 
zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) wysokość do 2 m,

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych:

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedną reklamę o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) w przypadku usług wbudowanych dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz 
informacja wolnostojąca na działce,

c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 12. Ustalenia szczegółowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MNU, są 
następujące:
 KARTA TERENU nr 3

 NUMER 
TERENU:

 16  POWIERZCHNIA:  1,19 ha

 19  .................................  12,37 ha
 25  .................................  4,93 ha
 27  .................................  1,10 ha
 29  .................................  4,11 ha
 40  .................................  1,47 ha
 41  .................................  2,61 ha
 44  .................................  1,12 ha
 46  .................................  2,58 ha
 47  .................................  2,90 ha
 56  .................................  33,61ha
 57  .................................  5,59 ha
 58  .................................  2,65 ha
 60  .................................  5,94 ha
 63  .................................  5,89 ha
 65  .................................  4,84 ha
 68  .................................  0,17 ha
 92  .................................  4,76 ha
 94  .................................  6,06 ha
 105  .................................  1,55 ha
 107  .................................  2,93 ha
 108  .................................  0,04 ha
 109  .................................  0,14 ha
 110  .................................  0,14 ha
 111  .................................  0,14 ha
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 112  .................................  0,14 ha
 113  .................................  0,14 ha
 114  .................................  0,07 ha
 115  .................................  0,15 ha
 116  .................................  0,22 ha
 117  .................................  0,18 ha
 118
 119

 .................................
 .................................

 0,28 ha
 0,13 ha

1. Przeznaczenie:

1) Podstawowe, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 4:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) tereny zabudowy usługowej;

2) dopuszczone:

a) usługi w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych,

b) usługi wolnostojące z wyjątkiem działek o zabudowie jednorodzinnej szeregowej, gdzie dopuszcza się 
tylko usługi wbudowane w obiekt mieszkalny,

c) ustala się na jednej działce budowlanej maksymalnie jeden budynek usługowy, 2 obiekty gospodarcze 
i jeden garaż, chyba że decyzje inne decyzje administracyjne podjęte przed uchwaleniem planu stanowią 
inaczej,

d) na terenie 29MNU, na działkach nr ewid. 750, 751 i 752 dopuszcza się budowę przychodni, wykonanej 
w technologii kontenerowej o charakterze tymczasowym, trwale nie związanym z gruntem, gdzie 
dopuszcza się dachy płaskie,

e) nowe szklarnie itp. zabudowania niezbędne do prowadzenia działalności ogrodniczej,

f) na terenie 56 MNU zbiornik retencyjny i otwarty zbiornik z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu 
o minimalnej powierzchni 5000m 2,

g) na terenie 47 MNU dopuszcza się realizację przedszkola lub żłobka,

h) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały,

i) zieleń, stawy, również pełniące rolę zbiorników retencyjnych.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- 900m 2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na działce,

- 600m 2 dla segmentu zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,

- 250m 2 dla działki segmentu zabudowy mieszkaniowej szeregowej,

- 450m 2 dla terenu 65 MNU,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:

- 18 m dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,

- 12 m dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,

- 9 m dla działki w zabudowie szeregowej z wyjątkiem działek narożnych, które powinny być szersze,

- 12 m dla terenu 65 MNU,

c) fragmenty terenu: 27MNU, 25MNU i 19 MNU, w ich północnej części w strefie oddziaływania 
promieniowania elektromagnetycznego od planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV nakazuje się 
zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi,
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d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej:

- 50 % dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,

- 40% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,

- 25% dla działki w zabudowie szeregowej;

e) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki:

- 30% dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,

- 60% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,

- 70% dla działki w zabudowie szeregowej,

f) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:

- 1 dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą,

- 1,5 dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,

- 2 dla działki w zabudowie szeregowej;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach MNU:

a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i lokalnych KDL oraz dróg wewnętrznych KDW, 
dla terenu 92 MNU - 4 m,

b) 10 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających tereny kolei w odległości zgodnej 
z przepisami odrębnymi,

d) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

e) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy.

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (bez 
komina, anten itp. elementów),

b) maksymalna wysokość zabudowy innej niż mieszkaniowa i usługowa (gospodarczej, garaż): 8,0 m;

4) rodzaj dachu: dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 25o do 45o , dla terenu 65 MNU dopuszcza się dachy płaskie.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenów zabudowy mieszkaniowej MNU z drogi zbiorczej KDZ, dróg lokalnych KDL, 
dojazdowych KDD i wewnętrznych KDW;

2) ograniczenie dojazdów do poszczególnych działek mieszkaniowych z dróg zbiorczych, zgodnie §8 
ust. 8 pkt. 7);

3) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości dla usług zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 8)

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;
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6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła lub kotłowni 
zbiorczych;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) na terenach o przeznaczeniu mieszkaniowym i usługowym sąsiadujących z cmentarzem, oznaczonym 
symbolem 71 ZC na rysunku planu, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową i usługową z ograniczeniami 
zgodnymi z przepisami odrębnymi dotyczącymi stref sanitarnych od cmentarzy;

2) na terenach działek, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości 
zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) na terneach działek sąsiadujących z terenami 30 ZL i 66 ZL, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową 
i usługową z ograniczeniami zgodnymi z przepsiami odrębnymi;

4) na terenie 25 MNU dopuszcza się wykorzystanie istniejącego stawu jako zbiornika retencyjnego oraz dla 
celów rekreacji, oczyszczenie stawu.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) wysokość do 2 m;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych:

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) w przypadku usług wbudowanych dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz 
informacja wolnostojąca na działce,

c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 13. Ustalenia szczegółowe dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami MWU, są 
następujące:
 KARTA TERENU nr 4

 NUMER 
TERENU:

 103  POWIERZCHNIA:  1,06 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 5:

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) teren zabudowy usługowej;

2) dopuszczone:

a) usługi w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych,

b) usługi wolnostojące,

c) ustala się na jednej działce budowlanej maksymalnie jeden budynek usługowy, 2 obiekty gospodarcze 
i jeden garaż,

d) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały.
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2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: nie ustala się,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: nie ustala się,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej:

- 30 % dla działek z zabudową wielorodzinną z usługami,

d) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki:

- 50% dla działek z zabudową wielorodzinną z usługami,

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:

- 2 dla działek z zabudową wielorodzinną z usługami;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach:

a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej 3KDZ,

b) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

c) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy: 15,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (bez 
komina, anten itp. elementów),

b) maksymalna wysokość zabudowy innej niż mieszkaniowa i usługowa (gospodarczej, garaż): 8,0 m;

4) Rodzaj dachu: dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 25 o do 45 o.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenów zabudowy MWU z drogi zbiorczej 3 KDZ;

2) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości dla usług zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 8).

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła lub kotłowni 
zbiorczych;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) na terenach działek, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości 
zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
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2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) maksymalna wysokość 2,0 m;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych zgodnie z § 8 ust. 4 pkt. 2):

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) w przypadku usług wbudowanych dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz 
informacja wolnostojąca na działce,

c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 14. Ustalenia szczegółowe dla terenów usług nieuciążliwych U, są następujące:
 KARTA TERENU nr 5

 NUMER 
TERENU:

 18  POWIERZCHNIA:  1,52 ha

 26  .................................  0,63 ha
 38  .................................  0,19 ha
 70  .................................  0,25 ha
 72  .................................  0,59 ha
 89  .................................  0,51 ha
 90  .................................  0,28 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) tereny zabudowy usługowej zgodnie z §7 ust. 2 pkt. 1 uchwały,

2) dopuszczone:

a) 1 mieszkanie właściciela, zarządcy wbudowane w obiekt usługowy lub gospodarczy,

b) budynki usługowe (nie ustala się ich liczby), maksymalnie 2 obiekty gospodacze jeden garaż,

c) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000m 2,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 18 m,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 20%,

d) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki: 80%,

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2,5,

f) w granicach terenów zabudowy usługowej 18U i 26U - napowietrzna linia elektroenergetyczna 
wysokiego napięcia 400 kV wraz ze strefą oddziaływania zgodnie z rysunkiem planu; ograniczenia 
w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach:

a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i lokalnych KDL oraz dróg wewnętrznych KDW,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających tereny kolei w odległości zgodnej 
z przepisami odrębnymi,
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c) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

d) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
(bez komina, anten itp. elementów),

b) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej, garażu: 8,0 m;

4) rodzaj dachu:

a) dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 25 o do 45 o,

b) dla budynków biurowych dopuszcza się stosowanie dachów płaskich.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenów usług U z drogi zbiorczej 1KDZ oraz z dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych;

2) ograniczenie dojazdów do poszczególnych działek z dróg zbiorczych, zgodnie §8 ust. 8 pkt. 7);

3) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości dla usług zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 8).

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) na terenach działek, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości 
zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) maksymalna wysokość 2,0 m;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych;

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) w przypadku usług wbudowanych dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz 
informacja wolnostojąca na działce,

c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.
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7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 15. Ustalenia szczegółowe dla terenów usług oświaty - przedszkola UOp, są następujące:
 KARTA TERENU nr 6

 NUMER 
TERENU:

 45  POWIERZCHNIA:  0,64 ha

 91  ..............................  0,18 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) tereny usług oświaty - przedszkole zgodnie z §7 ust. 2 pkt. 2;

2) dopuszczone:

a) funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, obiekt gospodarczy, garaż,

b) boiska i tereny zieleni urządzonej,

c) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz podziału na nowe działki,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 
50%,

c) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki: 30%,

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach:

a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i lokalnych KDL oraz dróg wewnętrznych KDW, 
dla terenu 91 UOp - 4 m,

b) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

c) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 14,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
(bez komina, anten itp. elementów),

b) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej, garażu : 8,0 m;

4) rodzaj dachu:

a) dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 25 o do 45 o ,

b) dla budynków usługowych dopuszcza się stosowanie dachów płaskich.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenów usług oświaty UOp z dróg lokalnych KDL, dojazdowych KDD i wewnętrznych KDW;

2) ograniczenie dojazdów do poszczególnych działek z dróg zbiorczych, zgodnie §8 ust. 8 pkt. 7);

3) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości dla usług zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 8).

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
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2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) na działce budowlanej usług oświaty zakaz lokalizacji innych obiektów usługowych;

2) na terenach działek, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości 
zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) maksymalna wysokość 2,0 m;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych zgodnie;

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenu usług oświaty - szkoły UOs, są następujące:
 KARTA TERENU nr 7

 NUMER 
TERENU:

 42  POWIERZCHNIA:  0,83 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) teren usług oświaty - szkoła zgodnie z § 7 ust. 2, pkt. 2;

2) dopuszczone:

a) funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, obiekt gospodarczy, garaż,

b) boiska i urządzenia sportowe,

c) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy, zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały;

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz podziału na nowe działki,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 
20%,

c) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki: 50%,
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d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach:

a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i lokalnych KDL oraz dróg wewnętrznych KDW,

b) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

c) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy,

d) dopuszcza się lokalizacje budynków gospodarczych, garażowych i usługowych;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 14,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
(bez komina, anten itp. elementów),

b) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej, garażu : 8,0 m;

4) Rodzaj dachu:

a) dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 25 o do 45 o ,

b) dla budynków usługowych dopuszcza się stosowanie dachów płaskich.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenów usług oświaty UOs z dróg dojazdowych KDD i zbiorczych KDZ;

2) ograniczenie dojazdów do poszczególnych działek z dróg zbiorczych, zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 7);

3) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości dla usług zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 8).

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) na działce budowlanej usług oświaty zakaz lokalizacji innych obiektów usługowych;

2) na terenach działek, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości 
zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) maksymalna wysokość 2,0 m;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych zgodnie:

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,
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b) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 17. Ustalenia szczegółowe dla terenu obiektów sakralnych UKs, są następujące:
 KARTA TERENU nr 8

 NUMER 
TERENU:

 67  POWIERZCHNIA:  0,62 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) teren obiektów sakralnych zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 2;

2) dopuszczone:

a) budynki usługowe,

b) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy, zgodnie z §8 ust. 8 i 9 
uchwały.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz podziału na nowe działki,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 
20%,

c) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki: 30%,

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2,5;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach:

a) zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz zabudowy 50,0 m strefy wokół cmentarza,

c) na terenie wyłączonym z zabudowy nakazuje się zagospodarować plac wokół kościoła;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość kościoła zgodnie ze stanem istniejącym, zabudowy usługowej i gospodarczej 
maksymalnie 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (bez komina, anten itp. 
elementów).

4) rodzaj dachu:

a) dla parafii dwu- lub wielospadowy o symetrycznych połaciach nachylonych od 20 o do 45 o w stosunku 
do poziomu,

b) dla obiektów sakralnych, dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 25 o do 75 o.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenu UKs z drogi lokalnej i dojazdowej;

2) parkowanie na terenie 69 KDp;

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
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2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) teren 67 UKs położony w strefach sanitarnych od cmentarza - obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) maksymalna wysokość 2,0 m;

b) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych;

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) w przypadku usług wbudowanych dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz 
informacja wolnostojąca na działce;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenu produkcji i składów Ps, są następujące:
 KARTA TERENU nr 9

 NUMER 
TERENU:

 15  POWIERZCHNIA:  4,09 ha

 98  ..............................  0,88 ha

1. Przeznaczenie:

1) Podstawowe:

a) teren produkcji i składów, zgodnie z § 7 ust 3 pkt. 3;

2) dopuszczone:

a) tereny zieleni urządzonej,

b) zabudowa gospodarcza,

c) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz podziału na nowe działki,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 
20%,

c) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki: 70%,
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d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach:

a) 5 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej KDL,

b) 10 m od linii rozgraniczających drogi zbiorczej KDZ,

c) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

d) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych w odległości 
nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy produkcyjno - składowej i usługowej: 12,0 m od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu (bez komina, anten itp. elementów),

b) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej, garażu : 8,0 m;

4) rodzaj dachu:

a) dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 25 o do 45 o,

b) dla budynków biurowych i hal produkcyjnych, magazynów dopuszcza się stosowanie dachów płaskich.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenów z dróg lokalnych KDL i wewnętrznych KDW;

2) ograniczenie dojazdu z drogi zbiorczej, zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 7);

3) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości terenów produkcyjno-składowych zgodnie z §8 
ust. 8 pkt. 8).

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) na działce budowlanej produkcyjno - składowej zakaz lokalizacji wolnostojących budynków mieszkalnych;

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) nie ustala się poziomu hałasu w środowisku;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) maksymalna wysokość 2,0 m;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych:

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz informacja wolnostojąca na działce,

c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
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4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

8. Szczególne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) zakaz stosowania środków chemicznych na terenie otwartym;

3) obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie urządzonych;

4) obowiązek zastosowania najlepszej dostępnej techniki (technologii i metody) w rozumieniu ustawy prawo 
ochrony środowiska, ograniczających możliwość zanieczyszczenia środowiska.

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenów usług, turystyki, sportu i rekreacji UST, są następujące:
 KARTA TERENU nr 10

 NUMER 
TERENU:

 84  POWIERZCHNIA:  0,44 ha

 101  ..............................  0,58 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) tereny zabudowy i urządzeń usług turystyki, sportu i rekreacji zgodnie z § 7 ust 2, pkt. 3,

2) dopuszczone:

a) tereny zieleni urządzonej,

b) tereny usług oświaty - przedszkola,

c) mieszkanie właściciela, zarządcy, wbudowane w obiekt usługowy, obiekty gospodarcze,

d) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz podziału na nowe działki,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 
30%,

c) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki: 50%,

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach:

a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i dróg wewnętrznych KDW,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających tereny kolei w odległości zgodnej 
z przepisami odrębnymi,

c) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

d) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy,
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e) dopuszcza się lokalizacje budynków gospodarczych, garażowych i usługowych przy granicy ścianą bez 
otworów okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy, przylegającą do istniejącej ściany, gdy 
przy granicy istnieje budynek ze ściana bez otworów okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej 
granicy albo wydano decyzje o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku lub taka decyzja 
o pozwoleniu na budowę jest równocześnie dla budynków zlokalizowanych przy granicy;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 15,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
(bez komina, anten itp. elementów),

b) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej, garażu: 8,0 m;

4) rodzaj dachu:

a) dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 25 o do 45 o,

b) dla budynków biurowych, hotelowych dopuszcza się stosowanie dachów płaskich;

c) dla hal sportowych dopuszcza się indywidualne rozwiązania przekrycia.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dojazdy do terenu usług z dróg lokalnych KDL i dojazdowych KDD,

b) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości dla usług zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 8).

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) na działce budowlanej usługowej UST zakaz lokalizacji wolnostojących budynków mieszkalnych;

2) na terenach, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości 
zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) maksymalna wysokość 2,0 m;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych:

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz informacja wolnostojąca na działce,

c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.
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7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 20. Ustalenia szczegółowe dla teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych RU, są następujące:
 KARTA TERENU nr 11

 NUMER TERENU:  96  POWIERZCHNIA:  2,73 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i rybackich zgodnie z §7 ust 4 pkt. 1;

2) dopuszczone:

a) usługi towarzyszące,

b) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały.

2. Sposób zagospodarowania:

1) Warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz podziału na nowe działki,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlane: 15%,

c) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki: 70%,

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach:

a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i lokalnych KDL oraz dróg wewnętrznych KDW,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających tereny kolei w odległości zgodnej 
z przepisami odrębnymi,

c) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

d) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę granicy;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (bez 
komina, anten itp. elementów),

b) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej, garażu: 10,0 m;

4) rodzaj dachu:

a) dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 25 o do 45 o ,

b) dla budynków biurowych i hal produkcyjnych, magazynów dopuszcza się stosowanie dachów płaskich.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenu RU z drogi lokalnej;

2) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 8).

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;
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6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

8) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) potencjalne uciążliwości działalności gospodarczej nakazuje się zamknąć w granicach działki;

2) zakazuje się wprowadzania zabudowy należącej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową;

2) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) maksymalna wysokość 2,0 m.;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych:

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,

b) dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz informacja wolnostojąca na działce;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenów rolnych R, są następujące:
 KARTA TERENU nr 12

 NUMER 
TERENU:

 2  POWIERZCHNIA:  1,68 ha

 4  ..............................  1,76 ha
 7  ..............................  12,83 ha
 20  ..............................  2,53 ha
 34  ..............................  0,85 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) tereny rolne, zgodnie z § 7 ust. 4, pkt. 2;

2) dopuszczone:

a) zadrzewienia śródpolne,

b) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlane: 95%,

b) zakaz zabudowy,

c) w granicach terenu rolnego 20R - napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 400 kV 
wraz ze strefą oddziaływania zgodnie z rysunkiem planu; zakaz sadzenia drzew pod linią i w w/w strefie.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenów rolnych R z dróg lokalnych KDL, dojazdowych KDD i wydzielonych geodezyjnie dróg 
gruntowych.
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4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) maksymalna wysokość 2,0 m.,

b) ogrodzenia ażurowe;

2) zakaz stosowania reklam;

3) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

4) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

5) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

5. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu cmentarza ZC, są następujące:
 KARTA TERENU nr 13

 NUMER 
TERENU:

 71  POWIERZCHNIA:  0,86 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) teren cmentarza, zgodnie z § 7 ust. 4, pkt. 1;

2) dopuszczone:

a) usytuowanie obiektów sakralnych,

b) drogi wewnętrzne, parking i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie ustala się,

b) zakaz podziału na nowe działki,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlane: 15%,

d) maksymalna powierzchnia zabudowana: 5%,

e) maksymalny udział powierzchni przeznaczonej na pochówki: 80%,

f) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2 – dotyczy tylko ewentualnych działek, pod 
lokalizację obiektów sakralnych,

g) zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie cmentarza zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi;

2) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy sakralnej 20 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (bez 
komina, anten itp. elementów);

3) rodzaj dachu:

a) w zabudowie sakralnej – dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny, kąt nachylenia połaci maksymalnie 
do 75 o,

b) zabudowa pozostała – dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 
25 o do 45 o.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenu 71 ZC z drogi lokalnej 5 KDL – ul. Kościelnej;

2) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 8).

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
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1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

5) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;

6) pozostałe warunki określono w §8 ust. 9.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) potencjalne uciążliwości nakazuje się zamknąć w granicach działki.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania ogrodzeń:

a) maksymalna wysokość 2,0 m.;

2) zakaz stosowania reklam z wyjątkiem ogłoszeń administracyjnych;

3) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

4) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

5) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenów lasów ZL, są następujące:
 KARTA TERENU nr 14

 NUMER 
TERENU:

 3  POWIERZCHNIA:  0,76 ha

 8  ..................................  0,76 ha
 13  .................................  3,07 ha
 17  .................................  0,80 ha
 21  ..................................  0,70 ha
 22  ..................................  1,46 ha
 30  ..................................  0,11 ha
 32  ..................................  1,28 ha
 49  ..................................  0,74 ha
 51  ..................................  1,14 ha
 53  ..................................  52,31 ha
 54  ..................................  0,82 ha
 55  ..................................  0,98 ha
 66  ..................................  0,84 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) tereny lasów, zgodnie z § 7 ust. 5, pkt. 1;

2) dopuszczone:

a) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlane: 95%,

b) w granicach terenu leśnego 32 ZL - napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 400 kV 
wraz ze strefą oddziaływania zgodnie z rysunkiem planu; zakaz sadzenia drzew pod linią i w w/w strefie.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
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1) dojazdy do terenów leśnych ZL z dróg lokalnych KDL, dojazdowych KDD i wydzielonych geodezyjnie 
dróg gruntowych;

2) dojazdy do terenów 54ZL i 55ZL z terenu 56MNU.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zgodnie z planami urządzeniowymi lasów;

2) zakaz stosowania reklam;

3) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

4) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

5) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

5. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenu zieleni ZN, są następujące:
 KARTA TERENU nr 14

 NUMER 
TERENU:

 50  POWIERZCHNIA:  1,34 ha

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) teren zieleni, zgodnie z § 7 ust. 5, pkt. 2;

2) dopuszczone:

a) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlane: 95%.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 50ZN z drogi 6 KDD.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) dopuszcza się zalesienia;

2) zakaz stosowania reklam;

3) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;

4) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;

5) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

5. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenu kolei KK nie występują - tereny zamknięte:
 KARTA TERENU nr 16

 NUMER 
TERENU:

 52  POWIERZCHNIA:  11,03 ha

§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, będących terenami 
komunikacji, są następujące:
 KARTA TERENU DLA DRÓG nr 1

 NUMER 
TERENU:

 1  POWIERZCHNIA:  2,14 ha

 3  ................................  1,47 ha

1. Przeznaczenie terenu:
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1) podstawowe: KDZ – drogi publiczne zbiorcze, zgodnie z § 7 ust. 7, pkt. 1: 

a) 1KDZ – droga wojewódzka nr 213 – ul. Słupska od terenów kolejowych do północnej granicy planu,

b) 3KDZ – droga wojewódzka nr 213 – ul. Słupska od terenów kolejowych do południowej granicy planu.

2) dopuszczone:

a) infrastruktura obsługi technicznej terenu, w tym oświetlenie dróg.

2. Sposób zagospodarowania:

1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu lub do kanalizacji deszczowej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

b) ustala się nasadzenia zieleni przydrożnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) parametry i wyposażenie:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z istniejącymi granicami własności,

b) do bezwzględnego minimum bezpośrednich wjazdów do indywidualnych posesji:

- zgodnie z przepisami odrębnymi,

- stosować zasadę obsługi komunikacyjnej z dróg lokalnych i dojazdowych,

- zakaz lokalizacji nowych zjazdów,

c) lokalizacja sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) lokalizacja reklam zgodnie z przepisami odrębnymi.

3) Ustalenia dotyczące wymagań kształtowania przestrzeni publicznych: wyposażenie - zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

 KARTA TERENU DLA DRÓG nr 2
 NUMER 
TERENU:

 2  POWIERZCHNIA:  4,21 ha

1. Przeznaczenie terenu :

1) podstawowe: 2 KDZ – droga publiczna zbiorcza - droga powiatowa 1130G – zbiorcza – ul. Kolejowa;

2) dopuszczone:

a) infrastruktura obsługi technicznej terenu, w tym oświetlenie dróg.

2. Sposób zagospodarowania:

1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu lub do kanalizacji deszczowej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

b) ustala się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż ulicy, przynajmniej na wybranych odcinkach;

2) parametry i wyposażenie:

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum: 20,0 m,

b) dopuszcza się lokalne zwężenia linii rozgraniczających w dostosowaniu do stanu istniejącego, zgodnie 
z rysunkiem planu, nie dotyczy to dróg nowo projektowanych

c) do bezwzględnego minimum bezpośrednich wjazdów do indywidualnych posesji; stosować zasadę 
obsługi komunikacyjnej z dróg lokalnych i dojazdowych,

d) trasę ruchu rowerowego należy wydzielić od ruchu pieszego np. poprzez zróżnicowanie koloru lub 
rodzaju nawierzchni oraz zastosować odpowiednie oznakowanie ciągu,

e) w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych komunikacji miejskiej,
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f) przyjmując jako zasadę lokalizację parkingów na terenach mieszkaniowo- usługowych dopuszcza się 
incydentalnie w przypadku braku odpowiednich parkingów dla usług - lokalizację zatok postojowych 
wzdłuż drogi z parkowaniem równoległym do jezdni;

3) ustalenia dotyczące wymagań kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszcza się wprowadzenie malej architektury tj. np. ławek, pojemników na odpady itp. oraz 
oświetlenia ulicznego,

b) dopuszcza się stosowanie reklam o powierzchni nie większej niż 5,0 m 2,

c) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

d) dopuszcza się lokalizację kiosków i budek telefonicznych,

e) dopuszcza się wprowadzanie urządzeń technicznych w pasie drogowym,

f) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią części pasów drogowych.
 KARTA TERENU DLA DRÓG nr 3

 NUMER 
TERENU:

 1  POWIERZCHNIA:  1,52 ha

 2  ....................................  0,90 ha
 3  ....................................  0,79 ha
 4  ....................................  1,44 ha
 5  ....................................  0,92 ha
 6  ....................................  0,46 ha
 7  ....................................  0,96 ha
 8  ....................................  0,51 ha
 9  ....................................  0,67 ha
 10  ....................................  0,37 ha
 11  ....................................  0,36 ha
 12  ....................................  1,37 ha
 13  ....................................  0,95 ha
 14  ....................................  0,22 ha

1. Przeznaczenie terenu :

1) podstawowe KDL - drogi publiczne lokalne;

2) dopuszczone:

a) infrastruktura obsługi technicznej terenu, w tym oświetlenie dróg.

2. Sposób zagospodarowania:

1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu lub do kanalizacji deszczowej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

b) zaleca się wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż ulic, przynajmniej na wybranych odcinkach;

2) parametry i wyposażenie:

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum:

- 12,0 m dla dróg gminnych lokalnych KDL,

- dopuszcza się lokalne zwężenia linii rozgraniczających w dostosowaniu do stanu istniejącego, zgodnie 
z rysunkiem planu, nie dotyczy to dróg nowo projektowanych,

b) zapewniona dostępność do terenów przyległych,

c) w przypadku realizacji ścieżki rowerowej w przekroju pasa drogowego należy wydzielić ja od ruchu 
pieszego np. poprzez zróżnicowanie koloru lub rodzaju nawierzchni oraz zastosować odpowiednie 
oznakowanie ciągu,
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d) w pasie drogowym o minimalnej szerokości 15,0 m dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych 
komunikacji miejskiej,

e) przyjmując jako zasadę lokalizację parkingów na terenach mieszkaniowo- usługowych dopuszcza się 
incydentalnie w przypadku braku odpowiednich parkingów dla usług - lokalizację zatok postojowych 
wzdłuż drogi lokalnej z parkowaniem równoległym do jezdni,

e) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią części pasów drogowych;

3) Ustalenia dotyczące wymagań kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszcza się stosowanie reklam o powierzchni nie większej niż 2,0 m 2,

b) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

c) dopuszcza się lokalizację kiosków i budek telefonicznych,

d) dopuszcza się wprowadzanie urządzeń technicznych w pasie drogowym.
 KARTA TERENU DLA DRÓG nr 4

 NUMER 
TERENU:

 1  POWIERZCHNIA:  0,63 ha

 2  ...................................  1,69 ha
 3  ...................................  0,50 ha
 4  ...................................  0,15 ha
 5  ...................................  1,01 ha
 6  ...................................  0,36 ha
 7  ...................................  0,16 ha
 8  ...................................  0,30 ha
 9  ...................................  0,18 ha
 10  ...................................  0,06 ha
 11  ...................................  0,36 ha
 12  ...................................  0,34 ha
 13  ...................................  0,09 ha
 14  ...................................  0,25 ha
 15  ...................................  0,59 ha
 16  ...................................  0,08 ha
 17  ...................................  0,09 ha
 18  ...................................  0,15 ha
 19  ...................................  0,09 ha
 20  ...................................  0,06 ha
 21  ...................................  0,06 ha
 22  ...................................  0,17 ha
 23  ...................................  0,03 ha
 24  ...................................  0,02 ha
 25  ...................................  0,03 ha
 26  ...................................  0,03 ha
 27  ...................................  0,03 ha
 28  ...................................  0,36 ha
 29  ...................................  0,29 ha
 30  ...................................  0,03 ha
 31  ...................................  0,50 ha
 32  ...................................  0,50 ha
 33  ...................................  0,50 ha

1. Przeznaczenie terenu :

1) podstawowe KDD - drogi publiczne dojazdowe;

2) dopuszczone:

a) infrastruktura obsługi technicznej terenu, w tym oświetlenie dróg.

2. Sposób zagospodarowania:
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1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu lub do kanalizacji deszczowej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

b) zaleca się wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż ulic o minimalnej szerokości pasa drogowego 15,0 m;

2) parametry i wyposażenie:

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum:

- 10,0 m dla dróg gminnych dojazdowych KDD,

- dopuszcza się lokalne zwężenia linii rozgraniczających w dostosowaniu do stanu istniejącego, zgodnie 
z rysunkiem planu, nie dotyczy to dróg nowo projektowanych,

b) zapewniona dostępność do terenów przyległych bez ograniczeń,

c) w przypadku realizacji ścieżki rowerowej w przekroju pasa drogowego należy wydzielić ją od ruchu 
pieszego np. poprzez zróżnicowanie koloru lub rodzaju nawierzchni oraz zastosować odpowiednie 
oznakowanie ciągu,

d) przyjmując jako zasadę lokalizację parkingów na terenach mieszkaniowo-usługowych dopuszcza się 
incydentalnie,

e) w przypadku braku odpowiednich parkingów dla usług - lokalizację zatok postojowych wzdłuż drogi 
dojazdowej i dopuszcza się parkowanie równoległe do jezdni;

3) Ustalenia dotyczące wymagań kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszcza się wprowadzenie malej architektury tj. np. ławek, pojemników na odpady itp. oraz 
oświetlenia ulicznego,

b) dopuszcza się stosowanie reklam o powierzchni nie większej niż 2,0 m 2,

c) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

d) dopuszcza się lokalizację kiosków i budek telefonicznych,

e) dopuszcza się wprowadzanie urządzeń technicznych w pasie drogowym,

f) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią części pasów drogowych.
 KARTA TERENU DLA DRÓG nr 5

 NUMER 
TERENU:

 1  POWIERZCHNIA:  0,24 ha

 2  ..................................  0,06 ha
 3  ..................................  0,08 ha
 4  ..................................  0,10 ha
 5  ..................................  0,05 ha
 6  ..................................  0,13 ha
 7  ..................................  0,13 ha
 8  ..................................  0,05 ha
 9  ..................................  0,05 ha
 10  ..................................  0,25 ha
 11  ..................................  0,13 ha
 12  ..................................  0,18 ha
 13  ..................................  0,13 ha
 14  ..................................  0,27 ha
 15  ..................................  0,11 ha
 16  ..................................  0,14 ha

1. Przeznaczenie terenu :

1) podstawowe: KDW drogi wewnętrzne (niepubliczne);

2) dopuszczone:
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a) infrastruktura obsługi technicznej terenu, w tym oświetlenie dróg.

2. Sposób zagospodarowania:

1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu lub do kanalizacji deszczowej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

2) parametry i wyposażenie:

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum:

- 10,0 m dla dróg wewnętrznych KDW,

- 8,0 m dla drogi wewnętrznej 12KDW,

- dopuszcza się lokalne zwężenia linii rozgraniczających w dostosowaniu do stanu istniejącego, zgodnie 
z rysunkiem planu, nie dotyczy to dróg nowo projektowanych,

- w przypadku sięgaczy tj. dróg podłączonych tylko z jednej strony do systemu komunikacyjnego 
Siemianic, z drugiej strony należy drogę zakończyć placykiem do zawracania o minimalnych 
wymiarach 12,0 x 12,0 m,

b) zapewniona dostępność do terenów przyległych bez ograniczeń,

c) dopuszcza się lokalizację kiosków i budek telefonicznych,

d) w przypadku realizacji ścieżki rowerowej w przekroju pasa drogowego należy wydzielić ją od ruchu 
pieszego np. poprzez zróżnicowanie koloru lub rodzaju nawierzchni oraz zastosować odpowiednie 
oznakowanie ciągu,

f) dopuszcza się parkowanie równoległe do jezdni.
 KARTA TERENU DLA DRÓG nr 6

 NUMER 
TERENU:

 28  POWIERZCHNIA:  0,45 ha

 69  ..............................  0,08 ha

1. Przeznaczenie podstawowe: KDp parkingi publiczne.

2. Przeznaczenie uzupełniające – urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

3. Zakaz zabudowy kubaturowej.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30 %.

Rozdział 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 28. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz publikacji 
na internetowej stronie Urzędu Gminy w Słupsku.
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§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Słupsk

Mirosław Klemiato
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Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego  

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Słupsk obszaru  miejscowości Siemianice  

 

 I wyłożenie 

 
 

L.p. 

Data 
wpływ

u 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej              

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Uwagi uwaga 
uwzględnion

a 

uwaga 
nieuwzględ 

niona 

uwaga 
uwzględnion

a 

uwaga 
nieuwzględ 

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  16.02.
2018r. 

osoba fizyczna 
 

Jestem współwłaścicielką działek 
316/26, 316/27, 316/13 obręb 
Siemianice w związku z etapem 
wyłożenia do publicznego wglądu 
mpzp Siemianice wnioskuję o 
zmianę funkcji działek 316/26, 
316/27 z 90U na 65 MNU oraz 
zmianę poszczególnych zapisów 
w tekście planu.  
Wnioskuję o zmianę zapisów w § 
12 ust. 2 pkt. 1 dotyczącego 
warunków zagospodarowania 
terenu minimalna powierzchnia 
działki budowlanej wynosi 900m2 
wnioskuje o zmianę na 450 m2 
oraz minimalna szerokość frontu 

działki nr ewid. 
316/26, 316/27, 
316/13 

 90 U, 65 MNU częściowo 
uwzględnion

a 

częściowo 
nieuwzględnio

na 

  W wyniku 
częściowego 
uwzględnienia uwagi, 
działki zostaną 
wcielone do terenu 
MNU, a zapisy planu 
zostaną zmienione 
zgodnie ze złożona 
propozycją. Odnośnie 
kształtowania dachów 
zostanie dodany zapis 
w tekście planu o 
dopuszczeniu dachów 
płaskich na 
przedmiotowych 
nieruchomościach 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/49/2019

Rady Gminy Słupsk

z dnia 24 stycznia 2019 r.
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działki budowlanej jest 18 m 
wnioskuję o zmianę na minimum 
12. 
Wnioskuję o maksymalną 
wysokość zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej 12 m, 
zmianę wysokości budynków do 2 
kondygnacji , zależy mi na tym, 
żeby działki nie były zacienione i 
żeby ujednolicić zapisy dotyczące 
wysokości zabudowy usługowej 
na terenach 65 MNU oraz 90U. 
Odnośnie ustępu 4 rodzaju dachu 
wnioskuję, żeby dopuścić 
możliwość stosowania dachów 
płaskich we wszystkich 
budynkach. 
Obecny stan projektu mpzp 
koliduje z planami naszych 
inwestycji. Chciałabym aby w 
projekcie odbić od tych 
parametrów powierzchniowych 
tak, aby zapis w projekcie planu 
nas nie ograniczał. Proszę 
uwzględnić linię energetyczną 
przechodzącą przez te działki , 
która nie jest uwzględniona w 
projekcie. 

wskazanych w 
przedmiotowej 
uwadze.  Uwaga 
dotycząca wrysowania 
przebiegu linii 
energetycznej nie 
zostanie 
uwzględniona, 
ponieważ nie ma 
takiego obowiązku 
ustawowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 971



II wyłożenie 

 

L.p. 

Data 
wpływ

u 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej              

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Uwagi uwaga 
uwzględnion

a 

uwaga 
nieuwzględ 

niona 

uwaga 
uwzględnion

a 

uwaga 
nieuwzględ 

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  20.08.
2018 

osoby fizyczna 
 

Prośba o zmianę przeznaczenia 
działek nr ewid. 311/7, 311/8, 
311/9 pod zabudowę 
dopuszczającą możliwość 
realizacji domu weselnego lub 
imprez okolicznościowych typu: 
imieniny, komunie itd. oraz 
zabudowę pod warsztat 
samochodowy. 

działki nr ewid. 
311/7, 311/8, 
311/9 

 65 MNU  uwaga 
nieuwzględnio

na 

   

2.  28.09.
2018 

osoba fizyczna Prośba o zmianę przeznaczenia 
funkcji dla działki 311/1 na 
funkcję usługowo - produkcyjno - 
handlowe, dopuszczające 
realizację istniejącej już inwestycji 
zgodnie z wydanymi warunkami 
zabudowy w latach 90-tych, tj.: 
przetwórnie ryb, masarnie 
(przetwórstwo spożywcze) handel 
i produkcja. Budynek 
przemysłowy istniejący już na 
ww. działce od 30 lat, w tej formie 
plan ogranicza możliwość 
potencjału tej nieruchomości. 
Ww. działka została zakupiona i 
budynek został wybudowany w 
latach 90-tych z myślą o 
prowadzeniu działalności 
produkcyjno - handlowo - 
usługowej, w tamtych latach nie 

działka nr ewid. 
311/1 

  uwaga 
nieuwzględnio

na 

  Plan niczego nie 
ogranicza, działka 
znajduje się na 
terenie MNU, gdzie 
tekst planu w §12 
ust.1 pkt.2) lit. c)jasno 
wyjaśnia  "ustala się 
na jednej działce 
budowlanej 
maksymalnie jeden 
budynek usługowy, 2  
obiekty gospodarcze i 
jeden garaż, chyba że 
decyzje inne decyzje 
administracyjne 
podjęte przed 
uchwaleniem planu 
stanowią inaczej". 
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było przeciwwskazań ku temu. 
Stąd prośba, aby działka 311/1 
miała nadany ww. charakter, a 
nie jak przedstawia plan. 

3.  28.09.
2018 

osoba fizyczna Prośba o zmianę przeznaczenia 
funkcji dla działki 311/1 na 
funkcję usługowo - produkcyjno - 
handlowe, dopuszczające 
realizację istniejącej już inwestycji 
zgodnie z wydanymi warunkami 
zabudowy w latach 90-tych, tj.: 
przetwórnie ryb, masarnie 
(przetwórstwo spożywcze) handel 
i produkcja. Budynek 
przemysłowy istniejący już na 
ww. działce od 30 lat, w tej formie 
plan ogranicza możliwość 
potencjału tej nieruchomości. 
Ww. działka została zakupiona i 
budynek został wybudowany w 
latach 90-tych z myślą o 
prowadzeniu działalności 
produkcyjno - handlowo - 
usługowej, w tamtych latach nie 
było przeciwwskazań ku temu. 
Stąd prośba, aby działka 311/1 
miała nadany ww. charakter, a 
nie jak przedstawia plan. 

działka nr ewid. 
311/1 

  uwaga 
nieuwzględnio

na 

  Plan niczego nie 
ogranicza, działka 
znajduje się na 
terenie MNU, gdzie 
tekst planu w §12 
ust.1 pkt.2) lit. c)jasno 
wyjaśnia  "ustala się 
na jednej działce 
budowlanej 
maksymalnie jeden 
budynek usługowy, 2  
obiekty gospodarcze i 
jeden garaż, chyba że 
decyzje inne decyzje 
administracyjne 
podjęte przed 
uchwaleniem planu 
stanowią inaczej". 

 

4.  28.09.
2018 

osoba fizyczna Prośba o zmianę przeznaczenia 
funkcji dla działki 311/1 na 
funkcję usługowo - produkcyjno - 
handlowe, dopuszczające 
realizację istniejącej już inwestycji 
zgodnie z wydanymi warunkami 
zabudowy w latach 90-tych, tj.: 
przetwórnie ryb, masarnie 
(przetwórstwo spożywcze) handel 
i produkcja. Budynek 
przemysłowy istniejący już na 

działka nr ewid. 
311/1 

  uwaga 
nieuwzględnio

na 

  Plan niczego nie 
ogranicza, działka 
znajduje się na 
terenie MNU, gdzie 
tekst planu w §12 
ust.1 pkt.2) lit. c)jasno 
wyjaśnia  "ustala się 
na jednej działce 
budowlanej 
maksymalnie jeden 
budynek usługowy, 2  
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ww. działce od 30 lat, w tej formie 
plan ogranicza możliwość 
potencjału tej nieruchomości. 
Ww. działka została zakupiona i 
budynek został wybudowany w 
latach 90-tych z myślą o 
prowadzeniu działalności 
produkcyjno - handlowo - 
usługowej, w tamtych latach nie 
było przeciwwskazań ku temu. 
Stąd prośba, aby działka 311/1 
miała nadany ww. charakter, a 
nie jak przedstawia plan. 

obiekty gospodarcze i 
jeden garaż, chyba że 
decyzje inne decyzje 
administracyjne 
podjęte przed 
uchwaleniem planu 
stanowią inaczej". 

 

5.  28.09.
2018 

osoba fizyczna Prośba o zmianę przeznaczenia 
funkcji dla działki 311/1 na 
funkcję usługowo - produkcyjno - 
handlowe, dopuszczające 
realizację istniejącej już inwestycji 
zgodnie z wydanymi warunkami 
zabudowy w latach 90-tych, tj.: 
przetwórnie ryb, masarnie 
(przetwórstwo spożywcze) handel 
i produkcja. Budynek 
przemysłowy istniejący już na 
ww. działce od 30 lat, w tej formie 
plan ogranicza możliwość 
potencjału tej nieruchomości. 
Ww. działka została zakupiona i 
budynek został wybudowany w 
latach 90-tych z myślą o 
prowadzeniu działalności 
produkcyjno - handlowo - 
usługowej, w tamtych latach nie 
było przeciwwskazań ku temu. 
Stąd prośba, aby działka 311/1 
miała nadany ww. charakter, a 
nie jak przedstawia plan. 

działka nr ewid. 
311/1 

  uwaga 
nieuwzględnio

na 

  Plan niczego nie 
ogranicza, działka 
znajduje się na 
terenie MNU, gdzie 
tekst planu w §12 
ust.1 pkt.2) lit. c)jasno 
wyjaśnia  "ustala się 
na jednej działce 
budowlanej 
maksymalnie jeden 
budynek usługowy, 2  
obiekty gospodarcze i 
jeden garaż, chyba że 
decyzje inne decyzje 
administracyjne 
podjęte przed 
uchwaleniem planu 
stanowią inaczej". 
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6.  28.09.
2018 

osoba fizyczna Prośba o zmianę przeznaczenia 
funkcji dla działki 311/1 na 
funkcję usługowo - produkcyjno - 
handlowe, dopuszczające 
realizację istniejącej już inwestycji 
zgodnie z wydanymi warunkami 
zabudowy w latach 90-tych, tj.: 
przetwórnie ryb, masarnie 
(przetwórstwo spożywcze) handel 
i produkcja. Budynek 
przemysłowy istniejący już na 
ww. działce od 30 lat, w tej formie 
plan ogranicza możliwość 
potencjału tej nieruchomości. 
Ww. działka została zakupiona i 
budynek został wybudowany w 
latach 90-tych z myślą o 
prowadzeniu działalności 
produkcyjno - handlowo - 
usługowej, w tamtych latach nie 
było przeciwwskazań ku temu. 
Stąd prośba, aby działka 311/1 
miała nadany ww. charakter, a 
nie jak przedstawia plan. 

działka nr ewid. 
311/1 

  uwaga 
nieuwzględnio

na 

  Plan niczego nie 
ogranicza, działka 
znajduje się na 
terenie MNU, gdzie 
tekst planu w §12 
ust.1 pkt.2) lit. c)jasno 
wyjaśnia  "ustala się 
na jednej działce 
budowlanej 
maksymalnie jeden 
budynek usługowy, 2  
obiekty gospodarcze i 
jeden garaż, chyba że 
decyzje inne decyzje 
administracyjne 
podjęte przed 
uchwaleniem planu 
stanowią inaczej". 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/49/2019

Rady Gminy Słupsk

z dnia 24 stycznia 2019 r.
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I. Wstęp. 

Określenie sposobu realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz 

zasady ich finansowania jest nowym elementem, do którego sporządzenia zobowiązuje Wójta Gminy  

art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1945) 

II. Podstawy prawne. 

 -   Uchwała nr XXIX/309/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 czerwca  2013 roku 

       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

       przestrzennego w części miejscowości Siemianice;    

 Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2018r., poz.1945); 

 Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432); 

 Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 

r., poz.1774, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 

poz.1870 z późn. zm.). 

III.  Cele i metody opracowania. 

Celem opracowania jest określenie sposobów realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 

zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego  w części miejscowości Siemianice, które 

należą do zadań własnych Urzędu Gminy Słupsk oraz zasady ich finansowania. 

Opracowanie sporządzono po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie budżetu gminy, ustaw i 

przepisów wykonawczych do nich, jak i sporządzonych materiałów planistycznych, a w szczególności 

w oparciu o prognozę skutków finansowych planu zagospodarowania przestrzennego w części 

miejscowości Siemianice oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Słupsk (2017r.) 

IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy. 

Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych Gminy jest uzależnione od zdolności finansowej Gminy i będzie określona w 

wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych 

okresach czasowych. 

V. Źródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych 

Gminy Słupsk. 

Możliwości finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 

własnych Gminy określa ustawa o finansach publicznych. 

Inwestycje te mogą być finansowane ze środków stanowiących dochody Gminy i określonych w art.3 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz z dochodów określonych w art.4. 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej, która wynosi 

nie więcej niż 50 % różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 

urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu w 

terminie do 3 lat od dnia urządzenia lub modernizacji drogi albo od stworzenia warunków do 

podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury. 

Kolejnym źródłem dochodu Gminy będzie tak zwana renta planistyczna płacona na rzecz Gminy, 

wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu. 

Budżet Gminy nie jest jednak w stanie ponieść wszystkich kosztów inwestycji należących do zadań 

własnych (kierowany jest przede wszystkim na wydatki bieżące). W tej sytuacji Gmina musi 

poszukiwać innych źródeł finansowania inwestycji należących do zadań własnych, na których 

realizację wymagane są środki przekraczające możliwości Gminy. 

Kredyty, a w szczególności zaciągane w Banku Ochrony Środowiska, WFOŚ i NFOŚ pozwalają na 

realizację inwestycji ściśle określonych, mających na celu osiągnięcie konkretnych efektów 

ekologicznych (np. obniżenie poziomu emisji niskiej dzięki likwidacji ogrzewania piecowego poprzez 

dofinansowanie inwestycji związanych z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym, finansowanie 

realizacji systemu transportu i oczyszczalni ścieków). 
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Programy unijne zawiązane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które w Gminie Słupsk zostały 

wdrożone, pozwolą na znaczne przyśpieszenie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych 

należących do zadań własnych. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zyskała dostęp do 

środków strukturalnych działających na terenie państw członkowskich. 

VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy do 

realizacji na obszarze objętym opracowaniem  planem  zagospodarowania przestrzennego w 

części miejscowości Siemianice. 

W związku z uchwaleniem planu  zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości 

Siemianice przewiduje się, że gmina poniesie z tego tytułu w kolejnych latach określone koszty 

zgodnie z prognozą skutków finansowych.  
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