
UCHWAŁA NR III/22/2002 
Rady Gminy Santok

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Santok.

c

ę

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 
r. Dz. U. Nr 142 poz.1591,ze zmianami z 2002r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art.26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 Nr 15 poz. 139 
ze zmianami Dz.U.Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 
1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804,; z 
2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984,Nr 130 poz. 1112) oraz Uchwały Nr XXV/202/2001 Rady Gminy 
Santok z dnia 28.06.2001 r.,uchwala się, co następuje:

§1
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok 

uchwalonego Uchwałą Nr XXV/99/88 Gminnej Rady Narodowej w Santoku z dnia 25 lutego 
1988(Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego nr 6 , poz. 64 z 1988r.) ze zmianami 
zatwierdzonymi Uchwałami Rady Gminy w Santoku: Nr VI/50/91 z dnia 10 października 1991 
(Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego nr 14 , poz. 90) i Nr XXV/IV/32/93 z dnia 22 lipca 
1993 r (Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego nr 13 , poz. 141) — zwaną dalej planem.

2 .Granice terenów objętych zmianą planu przedstawiono na mapach stanowiących załączniki od nr 1 
do nr 22 do niniejszej uchwały.
Załączniki nr: 1,2,5,7,10,14,15,16,19,20,21 posiadają po 1-nym rysunku,
Załączniki nr: 4,6,22 posiadają po 2 rysunki,
Załączniki nr: 8,9,11 posiadają po 3 rysunki,
Załącznik nr 13 posiada 4 rysunki,
Załączniki nr: 12,18 posiadają po 5 rysunków,
Załącznik nr 3 posiada 9 rysunków,
Załącznik nr 17 posiada 10 rysunków.

3. Plan, o którym mowa w ust.1 składa się z ustaleń zawartych w §2 i 3 oraz rysunków 
wyszczególnionych w ust.2.

§2

PRZEPISY OGÓLNE
1. Ustalenia planu obejmują:

1) Załącznik nr 1 (obręb Janczewo) - działka nr 79
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z usługami nieuciążliwymi,

b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

2) Załącznik nr 2 (obręb Janczewo) - działka nr 88/2
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa 

drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

3) Załącznik nr 3 (obręb Janczewo) - działka nr 181,182,183
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z usługami nieuciążliwymi,

b) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
c) słupowa stacja transformatorowa 15/04kV oznaczona symbolem IE.
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną,
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4) Załącznik nr 3 ( obręb Janczewo) - działka nr 154/1
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolami :1MN , 2MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
usługami nieuciążliwymi,

b) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:
MR- zabudowa mieszkaniowa zagrodowa,

c) droga dojazdowa oznaczona symbolem:1KD ; 2KD,
d) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa 

drogowego,
e) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

5) Załącznik nr 3 ( obręb Janczewo ) - działka nr 289/3
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z usługami nieuciążliwymi,

b) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 
symbolem: MR- zabudowa mieszkaniowa zagrodowa,

c) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

6) Załącznik nr 3 (obręb Janczewo) - działka nr 220
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolem: 1MN ; 2MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
usługami nieuciążliwymi,

b) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 
symbolem: MR- zabudowa mieszkaniowa zagrodowa,

c) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
d) stacja transformatorowa 15/04kV oznaczona symbolem IE,
e) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

7) Załącznik nr 3 ( obręb Janczewo ) - działka nr 168
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu

oznaczonego symbolem: PP; PS - teren działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

8) Załącznik nr 3 ( obręb Janczewo) - działka nr 170
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) droga dojazdowa wewnętrzna oznaczona symbolem: KW
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

9) Załącznik nr 3 (obręb Janczewo ) - działka nr 341,342 /działki położone w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: 1MN , 2MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
c) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem IE.
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną,

10) Załącznik nr 3 (obręb Janczewo) - działka nr 263/2, 263/3
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 
nieuciążliwymi,

b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

11) Załącznik nr.3 ( obręb Janczewo ) - działka nr 294
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

12) Załącznik nr 4 (obręb Janczewo) - działka nr 40;41 ;42,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolem: PE1; PP; PS - teren eksploatacji powierzchniowej, 
działalności produkcyjnej i składowania,



13) Załącznik nr 4 (obręb Janczewo) - działka nr 59/1 ;59/2
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolem: PE1; PP; PS - teren eksploatacji powierzchniowej, działalności 
produkcyjnej i składowania,

b) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem IE,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

14) Załącznik nr 5 (obręb Lipki Wielkie) - działka nr 308/4, 308/6
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem 

PP,UC - działalności produkcyjnej i usług komercyjnych,
b) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

UC.ZP - usługi komercyjne z zielenią towarzyszącą,
c) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
d) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem IE,
e) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

15) Załącznik nr 6 (obręb Santok) - działka nr 325/2
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

16) Załącznik nr 6 ( obręb Santok) - działka nr 335
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,

c) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

17) Załącznik nr 7 (obręb Santok) - działka nr 239/4, 240/2 
/działki położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

18) Załącznik nr 8 (obręb Santok) - działka nr 627/2
a) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem:

UP,UC - usługi publiczne .usługi komercyjne,
b) zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem: ZP - zieleń zorganizowana z 

dopuszczeniem lokalizacji obiektów sportu i rekreacji,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

19) Załącznik nr 8 ( obręb Santok) - działka nr 621,622
a) zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem: ZP - zieleń zorganizowana z 

dopuszczeniem lokalizacji obiektów sportu i rekreacji,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

20) Załącznik nr 8 (obręb Santok) - działka nr 638/2
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem: ZP - zieleń 

zorganizowana z dopuszczeniem lokalizacji obiektów sportu i rekreacji,
c) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

21) Załącznik nr 9 (obręb Santok) - działka nr 116/1 /działka położona w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z usługami nieuciążliwymi,

b) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 
symbolem: MR- zabudowa mieszkaniowa zagrodowa,

c) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
d) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego

b) zasady obsługi w  infrastrukturę techniczną.



22) Załącznik nr 9 (obręb Santok) - działka nr 66,67/4,67/5 /działki położone w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

23) Załącznik nr 9 ( obręb Santok) - działka nr 126 /działka położona w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

24) Załącznik nr 10 (obręb Gralewo ) - działka nr 1 /1,7/3
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1PE1; PP; PS ; 

2PE1,PP,PS - teren eksploatacji powierzchniowej, działalności produkcyjnej i składowania,
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem IE,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

25) Załącznik nr 11 ( obręb Gralewo ) - działka nr od 10/1 do 10/14,10/39, od 11/1 do 11/38
a) zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem: 1ZD, 2ZD - 

ogródki działkowe,
b) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD.
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

26) Załącznik nr 11 (obręb Gralewo ) - działka nr 203
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MM- zabudowa 

mieszkaniowa mieszana /funkcja mieszkalno- rzemieślnicza/,
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

27) Załącznik nr 11 ( obręb Gralewo ) - działka nr 187
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MM- zabudowa 

mieszkaniowa mieszana /funkcja mieszkalno- rzemieślnicza/
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną,

28) Załącznik nr 12 ( obręb Wawrów) - działka nr 16/4
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

PP,UC - działalności produkcyjnej i usług komercyjnych,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

29) Załącznik nr 12 (obręb Wawrów) - działka nr 36
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

PP.UC - działalności produkcyjnej i usług komercyjnych,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

30) Załącznik nr 12 ( obręb Wawrów) - działka nr 21
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

PP,UC - działalności produkcyjnej i usług komercyjnych,
b) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem: IE,
c) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
d) pas techniczny oznaczony symbolem:1KT; 2KT - rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
e) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

31) Załącznik nr 12 (obręb Wawrów) - działka nr 15
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

PP,UC - działalności produkcyjnej i usług komercyjnych,
b) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
c) pas techniczny oznaczony symbolem: 1KT; 2KT - rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

e) zasady obsługi w  infrastrukturę techniczną.



32) Załącznik nr 12 ( obręb Wawrów) - działka nr 5/80, 5/81
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

PP,UC - działalności produkcyjnej i usług komercyjnych,
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa 

drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

33) Załącznik nr 13 (obręb Wawrów) - działka nr 48/1
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

PP,UC - działalności produkcyjnej i usług komercyjnych,
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

34) Załącznik nr 13 ( obręb Wawrów) - działka nr 119/2,122,123
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

1PP,UC; 2PP,UC - działalności produkcyjnej i usług komercyjnych,
b) pas techniczny oznaczony symbolem: 1 KT; 2KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem IE,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

35) Załącznik nr 13 ( obręb Wawrów) - działka nr 165
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MM - zabudowa 

mieszkaniowa mieszana / funkcja mieszkalno- rzemieślnicza/,
b) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

36) Załącznik nr 13 ( obręb Wawrów) - działka nr 46/4
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:

PP,UC - działalności produkcyjnej i usług komercyjnych,
b) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
c) pas techniczny oznaczony symbolem: 1 KT, 2KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
d) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem IE,
e) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

37) Załącznik nr 14 ( obręb Wawrów) - działka nr 135/126
aj zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

38) Załącznik nr 15 ( obręb Wawrów) - działka nr 196/19 /działki położone w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem IE,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

39) Załącznik nr 16 (obręb Czechów) - działka nr 125/3 /działka położona w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolem:1MN,2MN,3MN,4MN,5MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 
nieuciążliwymi,

b) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: UC - usługi komercyjne, 
handlowe,

c) droga dojazdowa oznaczona symbolem: 1KD, 2KD, 3KD,
d) droga dojazdowa wewnętrzna oznaczona symbolem : KW
e) ciąg pieszo-rowerowy oznaczony symbolem: KX,
f) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem IE,

g) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną

40) Załącznik nr 17 (obręb Czechów) - działka nr 41,82/2,83/1,83/5 /działki położone w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego



symbolem: 1MN, 2MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MR- zabudowa 

mieszkaniowa zagrodowa,
c) droga dojazdowa wewnętrzna oznaczona symbolem: 1KW; 2KW,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

41) Załącznik nr 17 ( obręb Czechów) - działka nr 12,13,14/1,14/2 /działki położone w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1MN, 2MN , 

3MN,4MN,5MN -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi ,
b) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
c) pas techniczny oznaczony symbolem 1KT- rezerwa na poszarzenie pasa drogowego,
d) pas techniczny oznaczony symbolem 2KT- pas dla linii energetycznej,
e) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem IE,
f) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

42) Załącznik nr 17 (obręb Czechów) - działka nr28/1 /działka położona w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) stacja transformatorowa 15/04kV oznaczona symbolem: IE,
c) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

43) Załącznik nr 17 ( obręb Czechów) - działka nr 202 /działka położona w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT - rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

44) Załącznik nr 17 ( obręb Czechów) - działka nr 89/6 /działka położona w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

45) Załącznik nr 17 ( obręb Czechów) - działka nr 407/2 /działka położona w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) pas techniczny oznaczony symbolem: KT - rezerwa na poszerzenie pasa drogowego.
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

46) Załącznik nr 17 (obręb Czechów) - działka nr 180 /działka położona w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,

c) pas techniczny oznaczony symbolem KT- rezerwa na poszarzenie pasa drogowego,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

47) Załącznik nr 17 (obręb Czechów) - działka nr 23/3,23/5 /działki położone w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:1MN; 2MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) pas techniczny oznaczony symbolem: 1 KT; 2KT - rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

48) Załącznik nr 17 (obręb Czechów) - działka nr 203 /działka położona w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,



c) pas techniczny oznaczony symbolem KT- rezerwa na poszarzenie pasa drogowego,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

49) Załącznik nr 17 ( obręb Czechów) - działka nr 204/3,204/4 /działki położone w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

50) Załącznik nr 18 (obręb Lipki Wielkie ) - działka nr 66/1,66/2, 66/3
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:1MN, 2MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MR- zabudowa 

mieszkaniowa zagrodowa,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

51) Załącznik nr 18 ( obręb Lipki Wielkie ) - działka nr 263
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

52) Załącznik nr 18 ( obręb Lipki Wielkie ) - działka nr 69/2
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

53) Załącznik nr 18 (obręb Lipki Wielkie ) - działka nr 126/4
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MR- zabudowa 

mieszkaniowa zagrodowa, -
c) pas techniczny oznaczony symbolem KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
d) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

54) Załącznik nr 18 ( obręb Lipki Wielkie ) - działka nr 62/7
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

55) Załącznik nr 19 (obręb Jastrzębnik) - działka nr 223
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) pas techniczny oznaczony symbolem KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

56) Załącznik nr 20 (obręb Stare Polichno ) - działka nr 369
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi, 
b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

57) Załącznik nr 21 ( obręb Stare Polichno) - działka nr 247
- a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1MN, 2MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) tereny leśne oznaczone symbolem: ZL,
c) stacja transformatorowa 15/04 kV oznaczona symbolem IE,
d) droga dojazdowa oznaczona symbolem: KD,
e) pas techniczny oznaczony symbolem KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
f) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

58) Załącznik nr 22 (obręb Górki) - działka nr 102/2, 103, /działki położone w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi,
b) pas techniczny oznaczony symbolem KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,



c) zasady obsługi w  infrastrukturę techniczną.

59) Załącznik nr 22 ( obręb Górki) - działka nr 76/1,/działki położone w Obszarze Chronionego
Krajobrazu/,
a) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego

symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi
b) pas techniczny oznaczony symbolem KT- rezerwa na poszerzenie pasa drogowego,
c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną.

2. Zakres projektowanych zmian:
1/ przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych 

funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2/ linie rozgraniczające ulice, place wraz z urządzeniami pomocniczymi a 

także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
3/ zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
4/ lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, 
a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

5/ zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
6/ szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i 
zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
ochrony gruntów rolnych i leśnych,

7/tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub 
grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,

8/tymczasowe sposoby zagospodarowania , urządzania oraz użytkowania 
terenu.

3. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są oznaczenia graficzne na rysunku
planu.

§ 3

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Na obszarze objętym zmianą w planie ustala się następujące przeznaczenie i zasady zagospodarowania.
1. Załącznik nr 1 / obręb Janczewo / - działka nr 79

1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
usługami nieuciążliwymi.

Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,



c) kalenica główna dachu równoległa do drogi głównej,
d) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa ,gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu.
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako 

obiektów wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
Zakazuje się:
k) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
l) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o kształcie trójkąta o przyprostokątnych 4.0 x 4.Om na poszerzenie drogi - kąt 

widoczności.
3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.

Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do projektowanej kanalizacji 

sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - butle lub zbiornik na propan-butan , docelowo z sieci gazowej średniego ciśnienia na 

warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Szkoła S-1072, Hydrofornia

S-1598 i z istniejących obwodów niskiego napięcia - w uzgodnieniu z wtaścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - wtasne.

2. Załącznik nr 2 / obręb Janczewo / - działka nr 88/2
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa ,gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług do budynku wolnostojącego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) ogrodzenie od strony drogi do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
k) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi dojazdowej,

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 1.5 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do projektowanej kanalizacji 

sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Szkoła S-1072, Hydrofornia 
S -1598 i z istniejących obwodów niskiego napięcia - w uzgodnieniu z wtaścicielem sieci,



g) ogrzewanie budynku - własne.

3. Załącznik nr 3 / obręb Janczewo I- działki nr: 181 ; 182 ; 183
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa .gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
I) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek.
Zakazuje się:
l) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,

m) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.
2) Dla terenu oznaczonego symbolem KW - droga dojazdowa wewnętrzna.

Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 5.0m,
b) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE-słupowa stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) na terenie MN wskazuje się miejsce lokalizacji pod słupową stację 

transformatorową 15/04kV,
b) rezerwuje się teren o wym. 5x5.0m pod słupową stację transformatorową.

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę — w okresie przejściowym z własnego ujęcia, docelowo z projektowanego 

wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna-zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do projektowanej kanalizacji 

sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Szkoła S-1072, Hydrofornia S1598 i z istniejących 

obwodów niskiego napięcia - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

4. Załącznik nr 3 / obręb Janczewo / - działka nr 154/1
1) Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN , 2MN- zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej.
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa .gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) ogrodzenie działki od strony drogi do wys. 150 cm, ażurowe.

k) dopuszcza się łączenie dwóch działek.
Zakazuje się:
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l) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
m) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem MR - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa.
Ustala się:
a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów,
b) dopuszcza się budowę nowych budynków,
c) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze 

użytkowe,
d) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa , gonty papowe,
f) dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych,
g) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
h) ogrodzenie działki od strony drogi do wys. 150 cm - ażurowe,
i) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki.
Zakazuje się:
j) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
k) nadbudowę istniejących budynków powyżej ustaleń przyjętych w lit.c

3) Dla terenu oznaczonego symbolem 1KD ; 2KD- droga dojazdowa .
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 12.Om,
b) szerokość jezdni 4.5 - 5.0 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

4) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.Om na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

5) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - w okresie przejściowym z własnego ujęcia, docelowo z projektowanego 

wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do projektowanej kanalizacji 

sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - butle lub zbiornik na propan-butan , docelowo z sieci gazowej średniego ciśnienia na 

warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Janczewo Wieś S-1067 i MBM S-1071-w 

uzgodnieniu z właścicielem sieci. Dopuszcza się skablowanie istniejącej linii ŚN.
g) ogrzewanie budynku - własne.

5. Załącznik nr 3 / obręb Janczewo /- działka nr 289/3
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch 1 ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°.
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa ,gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
l) korekta linii rozgraniczającej orientacyjnej do 5.0 m



Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
n) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem MR - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa.
Ustala się:
a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów,
b) dopuszcza się budowę nowych budynków,
c) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze 

użytkowe,
d) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa .gonty papowe,
f) dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych,
g) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
h) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki,
i) korekta linii rozgraniczającej orientacyjnej do 5.0 m.

Zakazuje się:
j) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
k) nadbudowę istniejących budynków powyżej ustaleń przyjętych w lit.c {

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa wewnętrzna.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 10.0 m,
b) szerokość jezdni 3.5-4.5 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanego 

wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - butle lub zbiornik na propan-butan , docelowo z sieci gazowej średniego ciśnienia na 

warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Szkoła S-1072, Hydrofornia 

S-1598 i z istniejących obwodów niskiego napięcia - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

6. Załącznik nr 3 / obręb Janczewo / - działka nr 220
1) Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN , 2MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 

nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa .gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.

k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
l) korekta linii rozgraniczających orientacyjnych do 5.0 m.

Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
n) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem MR - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa.
Ustala się:
a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów,
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b) dopuszcza się budowę nowych budynków,
c) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe,
d) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa , gonty papowe,
f) dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych,
g) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
h) powierzchnia zabudowy-do 30% powierzchni działki.
Zakazuje się:
ijstosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi, j) 
nadbudowę istniejących budynków powyżej ustaleń przyjętych w lit.c

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa wewnętrzna .
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 10.0m,
b) szerokość jezdni 3.5-4.5 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

4) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - słupowa stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) na terenie 2MN wskazuje się miejsce lokalizacji pod słupową stację transformatorową 15/04kV,
b) zarezerwować teren o wym. 5x5.0 m

5) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna - zasilanie z nowo projektowanej stacji transformatorowej 

15/04kV - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

7. Załącznik nr 3 / obręb Janczewo / - działka nr 168
1) Dla terenu oznaczonego symbolem PP,PS - teren działalności produkcyjnej, składowania i 

magazynowania.
Ustala się:
a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów oraz budowę nowych pod funkcje związane z 

działalnością produkcyjną:
b) wys. budynku do 9.0 m,
c) dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci dachowej 21-45°,
d) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa , gonty papowe,
e) uciążliwość produkcji ograniczona do granic własnej działki,
f) dojazd na teren działki - podstawowy od strony drogi Gralewo - Zdroisko, 

dodatkowy z drogi graniczącej od strony południowej z działką,
g) zachować istniejący wysoki drzewostan,
h) dopuszcza się wprowadzenie działalności usługowej, komercyjnej, 

uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
i) ogrodzenie działki od strony drogi dojazdowej wys.do 2.0 m - ogrodzenie ażurowe,
Zakazuje się:
j) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi Zdroisko - Gralewo.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.5m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
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e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- z istniejącej stacji Janczewo Wieś S-1067 i MBM S-1071 - 

w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

8. Załącznik nr 3 / obręb Janczewo / - działka nr 170
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa .gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) ogrodzenie od strony drogi do wys. 150 cm, ażurowe.
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
l) korekta linii rozgraniczającej orientacyjnej do 2.0m.
Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
n) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.
b) dopuszcza się budowę obiektów budowlanych związanych z obsługą rolnictwa.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KW- droga dojazdowa wewnętrzna do działki 
oznaczonej nr 3
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 6.0 m,
b) szerokość jezdni 3.5m,
c) korekta linii rozgraniczającej orientacyjnej do 1.5 m
d) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
0 energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej Janczewo

Wieś S-1067 i MBM S-1071 w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

9. Załącznik nr 3 / obręb Janczewo / - działki nr: 341,342 - położone w obrębie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
1) Dla terenu oznaczonego symbolem:1MN, 2MN - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa. gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,

g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 
wolnostojących,

h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych



do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,

k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony 

drogi
n) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących,
o) prowadzenie hodowli posługujących się metodą bezściółkową,

р) umyślnego niszczenia dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową.
2) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa wewnętrzna.

Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 12.0 m,
b) szerokość jezdni 4.5 - 5.0 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny 
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

4) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - słupowa stacja transformatorowa 15.04kV. 
Ustala się:
a) na terenie 2MN wskazuje się miejsce lokalizacji pod słupową stację 

transformatorową 15/04kV,
b) zarezerwować teren o wym. 5x5.0 m.

5) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanego 

wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna - zasilanie z nowo projektowanej stacji transformatorowej 

15/04kV i z istniejącej Hydrofornia S-1598 - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

6) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

10. Załącznik nr 3 / obręb Janczewo / - działki nr: 263/2; 263/3
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
с) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) dopuszcza się przełożenie napowietrznej linii ŚN
j) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
k) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,



Zakazuje się:
l/ stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanego 

wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Szkoła S-1072, Hydrofornia 

S-1598 i z istniejących obwodów niskiego napięcia - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

3) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

11. Załącznik nr 3 / obręb Janczewo/-działka nr 294
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
k/ stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi, 
l/wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - butle lub zbiornik na propan-butan, docelowo z sieci gazowej średniego ciśnienia na 

warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Szkoła S-1072, Hydrofornia 

S-1598 i z istniejących obwodów niskiego napięcia - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

3) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

12. Załącznik nr 4 / obręb Janczewo /- działki nr: 40,41,42
1) Dla terenu oznaczonego symbolem: PE1, PP, PS - teren eksploatacji 

powierzchniowej, działalność produkcyjna i składowanie.
Ustala się:
a) użytkowania terenu jako wyrobiska do czasu ważności koncesji,
b) dopuszcza się budowę obiektów produkcyjnych i do składowania
c) wysokość obiektu do 8.0 m
d) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 21-45°,
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e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,

f) dopuszcza się wprowadzenie funkcji usług komercyjnych, których uciążliwość 
jest ograniczona do granic własnej działki,

g) dopuszcza się dokonanie wtórnego podziału terenu na wyodrębnione 
nieruchomości,

h) należy przeprowadzić rekultywację zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
geologiczna.

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanego 

wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - ze zbiornika na propan-butan, docelowo z sieci gazowej średniego 

ciśnienia na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z nowo projektowanej stacji transformatorowej 

15/0.4kV - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

3) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

13. Załącznik nr 4 / obręb Janczewo /- działki nr: 59/1,59/2
1) Dla terenu oznaczonego symbolem PE1, PP, PS-teren eksploatacji powierzchniowej, działalność

produkcyjna i składowanie.
Ustala się:
a) użytkowania terenu jako wyrobiska do czasu ważności koncesji,
b) dopuszcza się budowę obiektów produkcyjnych i do składowania,
c) wysokość obiektu do 8.5 m
d) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 21-45°,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) dopuszcza się wprowadzenie funkcji usług komercyjnych, których uciążliwość 

jest ograniczona do granic własnej działki,
g) dopuszcza się dokonanie wtórnego podziału terenu na wyodrębnione 

nieruchomości,
h) należy przeprowadzić rekultywację zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

geologiczną.
2) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - słupowa stacja transformatorowa 15.04kV.

Ustala się:
a) zarezerwować teren o wym. 5x5.0 m.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanego wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo 

do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - ze zbiornika na propan-butan, docelowo z sieci gazowej średniego 

ciśnienia na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z nowo projektowanej stacji transformatorowej 

15/0.4kV - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

4) Zapewnić nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi
w oparciu o decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

14. Załącznik nr 5 / obręb Lipki Wielkie/ - działki nr: 308/4, 308/6
1) Dla terenu oznaczonego symbolem: PP, UC - teren działalności produkcyjnej i

usług komercyjnych.
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Ustala się:
a) wysokość budynków 6.0 - 9.0 m,
b) dach dwuspadowy o pochyleniu połaci dachowej 21 -45°,
c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
d) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
f) dopuszcza się łączenie działek,

g) ogrodzenie działki od strony drogi - do 2.0 m -ażurowe.
Zakazuje się:
h/ stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi

2) Dla terenu oznaczonego symbolem: UC, ZP - teren usług komercyjnych z zielenią 
towarzyszącą, sport i rekreacja.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 3-ch / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe 

lub wysokość budynku do 13.0 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o pochyleniu połaci dachowej 30-45°
c) dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcją sportu i rekreacji,
d) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
e) dopuszcza się wtórny podział terenu na wyodrębnione nieruchomości.
Zakazuje się:
f) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KD - droga dojazdowa.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 17.0m,
b) szerokość jezdni 6.0 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

4) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) zarezerwować teren o wym. 5x5.0 m.

5) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanego 

wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - ze zbiornika na propan-butan, docelowo z sieci gazowej średniego 

ciśnienia na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Roszarnia S-4450 i z nowo 
projektowanej z transformatorem dostosowanym do potrzeb odbiorcy - w 
uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

14. Załącznik nr 6 / obręb Santok / - działka nr 325/2
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MIN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
d) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
e) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
f) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów

wolnostojących,
g) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego,
h) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
i) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
Zakazuje się:



j) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
k) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących,

l) dokonywania wtórnego podziału terenu na wyodrębnione nieruchomości.
2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.

Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna - do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Przedszkole S-1633 - 

w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

3) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

15. Załącznik nr 6 / obręb Santok /-działka nr 335
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
Zakazuje się:
l) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
m) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa wewnętrzna.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 10.0m,
b) szerokość jezdni 4.5 - 5.0 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 9.0 m na prowadzenie uzbrojenia podziemnego,
b) dopuszczalna korekta pasa do 2.5 m.

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo 

do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji PKPS-1143 - w uzgodnieniu z 

właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

5) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

16. Załącznik nr 7 / obręb Santok / działki nr: 239/4, 240/2 położone na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z



usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
Zakazuje się:
l) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,

m) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących,
n) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
o) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową.

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo 

do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Szkoła S-1145 - w uzgodnieniu z 

właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

17. Załącznik nr 8 / obręb Santok / - działka nr 627/2
1) Dla terenu oznaczonego symbolem UP, UC — teren usług publicznych i komercyjnych.

Ustala się:
a) ilość kondygnacji od 2 do 3-ch, / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
i) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
Zakazuje się:
j) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
k) dokonywania wtórnego podziału terenu na wyodrębnione nieruchomości.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem ZP - teren zieleni zorganizowanej z dopuszczeniem lokalizacji 
obiektów sportu i rekreacji.
Ustala się:
a) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z funkcją terenu,

- ilość kondygnacji - 1 -na,
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej 30-45°,
- pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe , 
b) dojazd od strony ul. Gorzowskiej przez teren UP.OC.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:



a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa - odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Restauracja S-1500

- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

4) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

18. Załącznik nr 8/obręb Santok/- działki nr: 621,622
1) Dla terenu oznaczonego symbolem ZP - teren zieleni zorganizowanej z dopuszczeniem 

lokalizacji obiektów sportu i rekreacji.
Ustala się:
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z funkcją terenu,

- ilość kondygnacji - 1-na,
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej 30-45°,
- pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe, słoma,

b) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rz. Warty o szer. 2.5-3.Om,
c) oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego lampami parkowymi,
d) dopuszcza się wykonanie miejsc postojowych czasowych z elementów 

ażurowych,
e) utrzymuje się dotychczasowe dojazdy do zabudowań położonych w północnej części terenu.

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) dopuszcza się prowadzenia infrastruktury technicznej w pasie dojazdowym o którym mowa w 

ust 1, pkt e,
b) odwodnienie - powierzchniowe,
c) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Restauracja S-1500 w uzgodnieniu z właścicielem 

sieci,
3) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

19. Załącznik nr 8 / obręb Santok / - działka nr 638/2
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego łub jako obiektu wolnostojącego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
l) dopuszczalna granica korekty linii rozgraniczającej do 10.0 
m
Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,

2) Dla terenu oznaczonego symbolem ZP - zieleń zorganizowana z dopuszczeniem lokalizacji obiektów 
sportu i rekreacji.

Ustala się:
a) dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcją terenu,

- ilość kondygnacji - 1-na,
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej 30-45°,



- pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe, słoma.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KD - droga dojazdowa wewnętrzna.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 6.0 m,
b) szerokość jezdni 3.5 m,
c) dopuszczalna korekta linii rozgraniczenia drogi do 2.0m

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu,
b) kanalizacja sanitarna - zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa - odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Przedszkole S-1633

- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

5) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

20. Załącznik nr 9 /obręb Santok / - działka nr 116/1 położona na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:

a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu /dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,

g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów wolnostojących.
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do budynku,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
l) korekta linii rozgraniczającej orientacyjnej do 2.0 m.
Zakazuje się:
m) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
n) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową.
o) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
p) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem MR - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa.
Ustala się:
a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów
b) dopuszcza się budowę nowych budynków,
c) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe,
d) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa , gonty papowe,
f) dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych,
g) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
h) powierzchnia zabudowy-do 40% powierzchni działki.
Zakazuje się:
i) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
j) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
k) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KD - droga dojazdowa wewnętrzna.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 6.0 m,
b) szerokość jezdni 3.5 m,



c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
d) dopuszczalna korekta linii rozgraniczającej orientacyjnej do 3.0 m

4) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 6.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

' 5) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo 

do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
0 energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Szkoła S-1145 w uzgodnieniu z 

właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

21. Załącznik nr 9 /obręb Santok / działki nr: 66,67/4,67/5 położone na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
l) dojazd od strony ul. Szkolnej,
Zakazuje się:
m) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
n) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową
o) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
p) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia docelowo z projektowanej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Kościół S-1142 - w uzgodnieniu z właściciel 

sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

3) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi:

22. Załącznik nr 9 /obręb Santok/-działka nr 126 położona na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,



d) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług do obiektów wolnostojących,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
k) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
l) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.0m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo 

do projektowanej kanalizacji sanitarnej
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna-zasilanie z istniejącej stacji Kościół s-1142- w uzgodnieniu z 

właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku-własne.

4) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

23. Załącznik nr 10 /obręb Gralewo/-działka nr 1/1,7/3
1) Dla terenu oznaczonego symbolem 1PE1, PP, PS; 2PE1, PP, PS- teren eksploatacji 

powierzchniowej, działalność produkcyjna i składowanie.
Ustala się:
a) użytkowania terenu jako wyrobiska do czasu ważności koncesji,
b) dopuszcza się budowę obiektów produkcyjnych i do składowania przy zachowaniu następujących 

warunków:
- wysokość obiektu do 8.0m,
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 21-45°,

c) dopuszcza się wprowadzenie funkcji usług komercyjnych, których uciążliwość 
jest ograniczona do granic własnej działki.

d) należy przeprowadzić rekultywację zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją geologiczną
2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT- pas techniczny.

Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 5.Om na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - słupowa stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) na terenie 1PE1 ,PP,PS wskazuje się miejsce lokalizacji pod słupową stację 

transformatorową 15/04kV,
b) zarezerwować teren 5x5.Om pod lokalizację stacji.

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci wodociągowej,

b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo 
do projektowanej kanalizacji sanitarnej,

c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej z transformatorem 

dostosowanym do potrzeb odbiorcy-w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.



5) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

24.Załącznik nr 11 /obręb Gralewo /- działki nr :od 10/1 do 10/14, 10/39, od 11/1 do 11/38
1) Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZD, 2ZD - teren ogródków działkowych.

Ustala się:
a) dotychczasowe użytkowanie terenu jako teren ogródków działkowych.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 10.0m,
b) szerokość jezdni 5.0 - 6.0 m,

3) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.

Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
c) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Gralewo Grzelak S-1550 

- w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

25. Załącznik nr 11 /obręb Gralewo / - działka nr 203
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MM - zabudowa mieszkaniowa mieszana. 

Podstawowe przeznaczenie terenu funkcja mieszkaniowa oraz usługi i zakłady 
drobnej wytwórczości.
Ustala się:
a) dla budynku mieszkalnego:

- ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe,
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
- kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
- pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,

- poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
b) dla obiektu usługowego i z-du drobnej wytwórczości:

- ilość kondygnacji 1-na lub wysokość do 6.5m,
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej 21-45°,
- pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa , gonty papowe,

- uciążliwość usług i produkcji ograniczona do granic własnej działki
c) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
Zakazuje się:
d) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej 

sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo 

do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Gralewo Kolonia S- 
1937 -w uzgodnieniu z właścicielem sieci,

g) g) ogrzewanie budynku - własne.

26. Załącznik nr 11 /obręb Gralewo / - działka nr 187
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MM - zabudowa mieszkaniowa mieszana. 

Podstawowe przeznaczenie terenu funkcja mieszkaniowa oraz usługi i zakłady 
drobnej wytwórczości.
Ustalenia ogólne:



a) dopuszcza się łączenie działek
b) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
c) ogrodzenie działki od strony drogi - do wys 2.0 m ażurowe,
Ustala się dla budynku mieszkalnego:
d) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /
e) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
f) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
g) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu /dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
h) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
i) dopuszcza się połączenie bud. mieszkalnego z cz. usługowo-produkcyjną,
Ustala się dla obiektu usługowego i z-du drobnej wytwórczości:
j) ilość kondygnacji 1-na lub wysokość do 6.0-8.Om,
k) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej 21-45°,
l) uciążliwość usług i produkcji ograniczona do granic własnej działki 
Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.Om na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej 

sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,

d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Gralewo Kolonia S-1937-w uzgodnieniu z 

właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

27. Załącznik nr 12 /obręb Wawrów/ - działka nr 16/4
1) Dla terenu oznaczonego symbolem PP,UC - teren działalności produkcyjnej i 

usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Ustala się:
a) wysokość budynków do 2-ch kondygnacji / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe/ lub 

wysokość do 8.0 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej:

1) dla budynku mieszkalnego, biurowego 30-45°,
2) dla innych budynków 21 -30°,

c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa , gonty papowe,

d) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
f) ogrodzenie do wys. 200 cm, ażurowe.

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,

f) energia elektryczna-zasilanie z istniejącej stacji Wawrów Sady S-1479- w uzgodnieniu z 
właścicielem sieci,

g) ogrzewanie budynku - własne.

28. Załącznik nr 12 /obręb Wawrów/ - działka nr 36
1) Dla terenu oznaczonego symbolem PP, UC - teren działalności produkcyjnej i 

usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.



Ustala się:
a) wysokość budynków do 2-ch kondygnacji / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe/ lub 

wysokość do 8.0 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej: dla 

budynku mieszkalnego, biurowego 30-45°, dla innych budynków 21 -30°,
c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
d) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
f) od strony drogi ogrodzenie do wys. 200 cm, ażurowe.
Zakazuje się:
g) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi.

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- przejściowo zbiornik bezodpływowy, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji EC-B S-1623 - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

28.Załącznik nr 12 /obręb Wawrów/ - działka nr 21
1) Dla terenu oznaczonego symbolem PP,UC - teren działalności produkcyjnej i 

usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Ustala się:
a) wysokość budynków do 2-ch kondygnacji / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe/ lub 

wysokość do 8.5 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej:

- dla budynku mieszkalnego, biurowego 30-45°,
-dla innych budynków 21 -30°,

c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,

d) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
f) dopuszcza się łączenie działek,
g) zachować strefy ochronne od linii energetycznych:

- linia energetyczna 220 kV strefa ochronna 35.Om od osi linii w obu kierunkach,
- linia energetyczna 400 kV strefa ochronna 45.Om od osi w obu kierunkach,

h) dopuszcza się lokalizowanie budynków niemieszkalnych pod liniami energet. 220i 400kV po 
spełnieniu normy PN-E-5100-1998 oraz uzgodnieniu lokalizacji
z Polskimi Sieciami Energetycznymi - Zachód w Poznaniu jako eksploatatorem linii,

i) od strony drogi ogrodzenie wys. 150 - 200 cm, ażurowe.
Zakazuje się:
j) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
k) lokalizowania pod liniami 220 i 400kV budynków przeznaczonych na pobyt ludzi 

przez czas dłuższy niż 8 godzin.
2) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa wewnętrzna 

Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 12.0 m,
b) szerokość jezdni 5.0 - 6.0 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) zarezerwować teren o wym. 5x5.0 m..

4) Dla terenu oznaczonego symbolem: 1KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 5.0m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

5) Dla terenu oznaczonego symbolem: 2KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 4.0 m na poszerzenie pasa drogowego,



b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.
6) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.

Ustala:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do projektowanej kanalizacji 

sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Zinstal S-1729 i EC-B S-1623 - 

w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

28.Załącznik nr 12 /obręb Wawrów/- działka nr 15
1) Dla terenu oznaczonego symbolem: PP,U C-teren działalności produkcyjnej i 

usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Ustala się:
a) wysokość budynków do 2-ch kondygnacji / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe/ 

lub wysokość do 8.5 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej:

1) dla budynku mieszkalnego, biurowego 30-45°,
2) dla innych budynków 21-30°,

c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa , gonty papowe,

d) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
0 dopuszcza się łączenie działek,
g) zachować strefy ochronne od linii energetycznych:

-linia energetyczna 400 kV strefa ochronna 45.0 m od osi w obu kierunkach,
h) dopuszcza się lokalizowanie budynków niemieszkalnych pod linią energetyczną400kV po 
spełnieniu normy PN-E-5100-1998 oraz uzgodnieniu lokalizacji z Polskimi Sieciami Energetycznymi- 
Zachód w Poznaniu jako eksploatatorem linii,
i) od strony drogi ogrodzenie do wys. 200 cm, ażurowe.
Zakazuje się:
j) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
k) lokalizowania pod linią 400kV budynków przeznaczonych na pobyt ludzi powyżej 8 godzin.

2) Dia terenu oznaczonego symbolem: KD- droga dojazdowa wewnętrzna 
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 12.0 m,
b) szerokość jezdni 5.0-6.0 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem: 1KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwę terenu o szerokości 5.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

4) Dla terenu oznaczonego symbolem: 2KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwę terenu o szerokości 4.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

5) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f)energia elektryczna- z istniejącej stacji Wawrów Sady S-1479- w uzgodnieniu z

właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

29. Załącznik nr 12 /obręb Wawrów/ - działki nr: 5/80, 5/81
1) Dla terenu oznaczonego symbolem: PP, UC - teren działalności produkcyjnej i



usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Ustala się:
a) wysokość budynków do 2-ch kondygnacji / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe/ 

lub wysokość do 8.5 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej:

- dla budynku mieszkalnego 30-45°,
-dla innych budynków21 -30°,

c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,

d) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,

0 od strony drogi ogrodzenie do wys. 200 cm, ażurowe,
g) dopuszcza się wtórny podział terenu po zapewnieniu dojazdu.
Zakazuje się:
h) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem : KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 5.Om na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Różanki Domki S-1569

- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

30. Załącznik nr 13 /obręb Wawrów/ - działka nr 48/1
1) Dla terenu oznaczonego symbolem: PP,UC - teren działalności produkcyjnej i 

usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Ustala się:
a) wysokość budynków do 2-ch kondygnacji / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe/ 

lub wysokość do 6.0 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej:

- dla budynku mieszkalnego, biurowego 30-45°,
- dla innych budynków 21-30°,

c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,

d) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,

f) zachować strefy ochronne od linii energetycznej 110KV,
g) od strony drogi ogrodzenie do wys. 200 cm, ażurowe,
h) dopuszcza się wtórny podział terenu po zabezpieczeniu dojazdu.
Zakazuje się:

i) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi.
2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.

Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 4.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - słupowa stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) zarezerwować teren 5x5.0 m pod lokalizację stacji.

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- przejściowo zbiornik bezodpływowy, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,



e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Zinstal S-1729 i EC-B S-1623

- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

31. Załącznik nr 13 /obręb Wawrów/- działki nr: 119/2, 122, 123
1) Dla terenu oznaczonego symbolem:1PP,UC; 2PP,UC -teren działalności 

produkcyjnej i usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Ustala się:
a) wysokość budynków do 2-ch kondygnacji / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe/ 

lub wysokość do 8.0 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej:

- dla budynku mieszkalnego 30-45°,
-dla innych budynków 21 -30°,

c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,

d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
f) dopuszcza się łączenie działek,
g) zachować strefy ochronne od linii energetycznych:

- linia energetyczna 400 kV strefa ochronna 45.0m od osi w obu kierunkach,
h) dopuszcza się lokalizowanie budynków niemieszkalnych pod linią energetyczną 

400kV po spełnieniu normy PN-E-5100-1998 oraz uzgodnieniu
lokalizacji z Polskimi Sieciami Energetycznymi - Zachód w Poznaniu jako eksploatatorem linii,

i) od strony drogi ogrodzenie do wys. 200 cm, ażurowe,
j) dopuszcza się przełożenie linii energetycznej nn biegnącej przez teren 1PP.UC,
Zakazuje się:
k) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych - od strony 

drogi.
l) lokalizowania pod linią 400kV budynków przeznaczonych na pobyt ludzi 

przez czas dłuższy niż 8 godzin.
2) Dla terenu oznaczonego symbolem 1KT, 2KT- pas techniczny.

Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 5.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego,
c) przebieg linii energetycznej śn wraz ze strefą ochronną.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej 

sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji EC-B S-1623, Wawrów Wieś S- 
1154 - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

32. Załącznik nr 13 /obręb Wawrów/ - działka nr 165
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MM - zabudowa mieszkaniowa mieszana.

Podstawowe przeznaczenie terenu funkcja mieszkaniowa oraz usługi i zakłady 
drobnej wytwórczości.
Ustala się:
a) dopuszcza się połączenie 2-ch działek
b) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
c) ogrodzenie działki od strony drogi - do wys. 1,5 m ażurowe,
d) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
e) dla budynku mieszkalnego:

- ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
- kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
- poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,



- dopuszcza się połączenie bud. mieszkalnego z cz. usługowo-produkcyjną,
f) dla obiektu usługowego i z-du drobnej wytwórczości:

- ilość kondygnacji 1-na lub wysokość do 6.Om,
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej 21-45°,
- uciążliwość usług i produkcji ograniczona do granic własnej działki 

Zakazuje się:
g) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa wewnętrzna .
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 10.Om,
b) szerokość jezdni 4.5 - 5.0 m,
c) korekta linii rozgraniczającej orientacyjnej do 2.0 m
d) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury, technicznej.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz- z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji WZSR S-1596- w uzgodnieniu z 

właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

33. Załącznik nr 13 /obręb Wawrów/ - działka nr 46/4
1) Dla terenu oznaczonego symbolem PP,UC - teren działalności produkcyjnej i 

usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Ustala się:
a) wysokość budynków do 2-ch kondygnacji / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe/ lub 

wysokość do 8.5 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej:

- dla budynku mieszkalnego 30-45°,
- dla innych budynków 21 -30°,

c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,

d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
f) dopuszcza się łączenie działek,

g) od strony drogi ogrodzenie do wys. 200 cm, ażurowe.
Zakazuje się:
h) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa wewnętrzna.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 12.0 m,
b) szerokość jezdni 4.5 - 5.0 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem 1KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 2.0m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

4) Dla terenu oznaczonego symbolem 2KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 4.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

5) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) zarezerwować teren 5x5.0 m pod lokalizację słupowej stacji transformatorowej.

6) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej 

sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- przejściowo zbiornik bezodpływowy, docelowo do



projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Zinstal S-1729 i EC-B S-1623 - 

w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

34. Załącznik nr 14 /obręb Wawrów/- działka nr 135/126
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 45°,
c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
d) kalenica dachu równoległa do drogi dojazdowej,
e) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
f) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni,
g) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
h) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
i) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
j) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
k) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
l) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi
m) wprowadzanie usług do obiektów wolnostojących.

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna-zasilanie z istniejącej stacji Wawrów Osiedle S-144S - w 

uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

35. Załącznik nr 15 /obręb Wawrów/-działka nr 196/19 położona na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 

25-45°,
c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
d) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
e) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 200 cm, ażurowe.
Zakazuje się:
k) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
l) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,

m) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową.



2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 2.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) zarezerwować teren 5x5.0 m pod lokalizację słupowej stacji transformatorowej.

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia , docelowo z projektowanej 

sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej w

uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

36. Załącznik nr 16 /obręb Czechów/- działka nr 125/3 położona na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
1) Dla terenu oznaczonego symbolem: 1MN ;2MN ; 3MN ; 4MN; 5MN - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa , gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych 

do budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
j) dopuszcza się łączenie 2-ch działek,
k) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150cm, ażurowe.
Zakazuje się:
l) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
m) budowy budynków usługowych jako obiektów wolnostojących,
n) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
o) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową.



2) Dla terenu oznaczonego symbolem UC - teren usług komercyjnych.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji - 1-na,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
d) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
f) od strony drogi ogrodzenie do wys. 170 cm., ażurowe 
Zakazuje się:
g) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowy od strony drogi,
h) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KX - ciąg pieszo-rowerowy.
Ustala się:
a) szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3.5m.

4) Dla terenu oznaczonego symbolem 1KD, 3KD- droga dojazdowa .
Ustala się:
a)
szerokość pasa drogowego - 12.Om, /"
b) szerokość jezdni 4.5 - 5.0 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

5) Dla terenu oznaczonego symbolem 2KD- droga dojazdowa.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 10.Om,
b) szerokość jezdni 3.5 - 4.5 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

6) Dla terenu oznaczonego symbolem KW -droga wewnętrzna, dojazd do działki bud. nr 19 
Ustala się:
a) szerokość dojazdu- 6.0 m,

7) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE-słupowa stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) zarezerwować teren 5x5.0 m pod lokalizację słupowej stacji transformatorowej.

8) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
e) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
f) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
g) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Czechów Pod Lasem S-1969 i z 

nowo projektowanej stacji - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
h) ogrzewanie budynku - własne.

37. Załącznik nr 17 /obręb Czechów/ - działki nr: 41,82/2, 83/1,83/5 położone na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu
1) Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, 2MN - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
d) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
e) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
f) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
g) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego,
h) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
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i) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
Zakazuje się:
j) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,

, k) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
I) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową

m) budowy budynków usługowych jako obiektów wolnostojących.
2) Dla terenu oznaczonego symbolem MR - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa.

Ustala się:
a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów :

- ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja oznacza 
poddasze użytkowe/,

- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30-45°,

- pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,

- dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych,
- uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,

b) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki,
Zakazuje się:
c) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
d) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
e) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową

3) Dla terenu oznaczonego symbolem 1KW , 2KW- droga dojazdowa wewnętrzna do działki. Ustala 
się:
a) szerokość pasa drogowego 4,5 m,

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Czechów 102 S- 

1946, Czechów 72 S-1247-w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku-własne.

5) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

37. Załącznik nr 17 /obręb Czechów/ - działki nr: 12,13,14/1, 14/2 położone na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu
1) Dla terenu oznaczonego symbolem: 1MN,2MN,3MN,4MN, 5MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
k) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
l) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
m) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową
n) budowy budynków usługowych jako obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem: KD- droga dojazdowa wewnętrzna.



Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 12.0m,
b) szerokość jezdni 5.0 - 6.0 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem: 1KT- pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.0m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

4) Dla terenu oznaczonego symbolem: 2KT - pas techniczny dla linii energetycznej.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 2.5m na prowadzenie kabla energetycznego.

5) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) zarezerwować teren 5x5.0 m pod lokalizację stacji

6) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
0 energia elektryczna- zasilanie z nowo projektowanej stacji transformatorowej - w 

uzgodnieniu z właścicielem sieci, 
g) ogrzewanie budynku - własne.

38. Załącznik nr 17 /obręb Czechów/- działka nr: 28/1 położona na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu

1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,

g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 
wolnostojących,

h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 
budynku mieszkalnego,

i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,

k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
Zakazuje się:
l) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,

m) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
n) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową

2) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - stacja transformatorowa 15.04kV.
Ustala się:
a) zarezerwować teren 5x5.0 m pod lokalizację słupowej stacji transformatorowej.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa wewnętrzna.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 12.0 m
b) szerokość jezdni 5.0m
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej 

sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna -zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do



projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Czechów 102 S-1946,

Czechów 72 S-1247 - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

39. Załącznik nr 17 /obręb Czechów/ - działka nr: 202 położona na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /, '
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,

g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 
wolnostojących,

h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 
budynku mieszkalnego,

i/ uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
j) dopuszcza się łączenie 2-ch działek,
k) zachować strefę ochronną od linii energetycznej:

linia energetyczna 400 kV strefa ochronna 45.0 m od osi w obu kierunkach,
l) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
n) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
o) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową
p) budowy budynków usługowych jako obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 2.m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym infrastruktury technicznej.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej oraz z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej i z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych 

przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Czechów Wieś S-1051 - w 

uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

4) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

40. Załącznik nr 17 /obręb Czechów/ - działka nr: 89/6 położona na 
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,



c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
g) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych łub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego,
h) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
i) dojazd od strony drogi Gorzów Wlkp.- Santok
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
k) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi.
l) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,

m) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową
n) budowy budynków usługowych jako obiektów wolnostojących.

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala :
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna-zasiianie z istniejącej stacji Czechów 102 

S-1946, Czechów 72 S-1247 - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

3) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

41. Załącznik nr 17 /obręb Czechów/- działka nr: 407/2 położona na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu

1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementów, gonty papowe,
0 poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,

g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 
wolnostojących,

h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 
budynku mieszkalnego lub jako obiektu wolnostojącego,

i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
k) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,

l) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
m) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 2.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym infrastruktury technicznej.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,



c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Czechów RSP S-1609

- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

4) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

41. Załącznik nr 17 /obręb Czechów/-działka nr 180 położona na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu /dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,

j) dopuszcza się łączenie 2-ch działek,
k) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
l) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
m) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
n) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową
o) budowy budynków usługowych jako obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa wewnętrzna.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego -10.0 m
b) szerokość jezdni 4.5 m
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 4.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym infrastruktury technicznej.

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Czechów RSP S-1609

- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku-własne.

42. Załącznik nr 17 /obręb Czechów/ - działki nr: 23/3, 23/5 położone na 
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
1) Dla terenu oznaczonego symbolem:1MN, 2MN - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,



c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
{) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego lub jako obiektu wolnostojącego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
i) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
k) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
l) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,

m) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową
n) budowy budynków usługowych jako obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem: 1KT, 2KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym infrastruktury technicznej.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Czechów 102 S-1946,

Czechów 72 S-1247 - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

4) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

43. Załącznik nr 17 /obręb Czechów/ - działka nr 203 położona na 
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30- 45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,

g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
j) zachować strefę ochronną od linii energetycznej:

- linia energetyczna 400 kV strefa ochronna 45.0 m od osi w obu kierunkach,
k) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
l) dopuszcza się łączenie dwóch działek,

Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
n) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
0) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową
p) budowy budynków usługowych jako obiektów wolnostojących.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem: KD- droga dojazdowa wewnętrzna.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 10.Om,
b) szerokość jezdni 4.5 - 5.0 m,



c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.
3) Dla terenu oznaczonego symbolem: KT - pas techniczny.

Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 2.0m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym infrastruktury technicznej.

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z ujęcia własnego i z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- z istniejącej stacji Czechów Wieś S-1051

- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

5) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

44. Załącznik nr 17 /obręb Czechów/ - działki nr: 204/3, 204/4 położone na 
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
g) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego lub jako obiektu wolnostojącego,
h) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
l)  zachować strefę ochronną od linii energetycznej:

- linia energetyczna 400 kV strefa ochronna 45.0 m od osi w obu kierunkach,
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
k) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
l) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,

m) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową
2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.

Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływów przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z istniejącej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Czechów Wieś S-1051 -

w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

3) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

45. Załącznik nr 18 /obręb Lipki Wielkie/ - dziatki nr: 66/1,66/2,66/3
1) Dla terenu oznaczonego symbolem: 1MN, 2MN - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się.
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,



c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czernieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
g) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego lub jako obiektu wolnostojącego,
h) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
i) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
j) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od 

strony drogi,
2) Dla terenu oznaczonego symbolem MR - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa.

Ustala się:
a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów:

- ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze 
użytkowe/,

- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30-45°,

- pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe

b) dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych,
c) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
d) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki.
Zakazuje się:
e) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi. -3) 

Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- z istniejącej stacji Lipki Wielkie Wieś S-4454

- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

46. Załącznik nr 18 /obręb Lipki Wielkie/ - działka nr 263
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów

- ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze 
użytkowe/,

- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30-45°,

- pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe ,

b) dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych,
c) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
d) powierzchnia zabudowy-do 50% powierzchni działki.
Zakazuje się:
e) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
f) dokonania wtórnego podziału terenu na wyodrębnione nieruchomości.

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,



d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Masarnia S-4451 - w 

uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

47. Załącznik nr 18 /obręb Lipki Wielkie/ - działka nr 69/2
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego lub jako obiektów wolnostojących,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek.
Zakazuje się:
l) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od 

strony drogi.
2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.

Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- z istniejącej stacji Lipki Wielkie Wieś S-4454 - w 

uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

48. Załącznik nr 18 /obręb Lipki Wielkie/ - działka nr 126/4
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinni z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala sit?!
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek.
Zakazuje się:
l) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,

2) Dla terenu oznaczonego symbolem MR - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. 
Ustala się:



a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów:
-ilość kondygnacji do 2-ch /ostatnia kondygnacja oznacza poddasze 
użytkowe,

- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30-45°,
- pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe

b) dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych,
c) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
d) powierzchnia zabudowy- do 40% powierzchni działki.
Zakazuje się:
e) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
f) dokonania wtórnego podziału terenu na wyodrębnione nieruchomości.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 2.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym uzbrojenia podziemnego.

4) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej 

sieci wodociągowej oraz z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Masarnia S-4451 -w 

uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

49. Załącznik nr 18 /obręb Lipki Wielkie/ - działka nr 62/7
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych lub dobudowanych do 

budynku mieszkalnego,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.

k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
l) dopuszcza się przełożenie linii energetycznej 15 KV.

Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych 
od strony drogi,

2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- z istniejącej stacji Lipki Wielkie Wieś S-4454



- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

50. Załącznik nr 19 /obręb Jastrzębnik/ - działka nr 223
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 

nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów:
b) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe,
c) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°, b) 

pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni, dachówka
ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,

d) dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych,
e) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
f) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki.

Zakazuje się:
g) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
h) budowy budynków usługowych jako obiektów wolnostojących,
i) wtórnego podziału terenu na wyodrębnione nieruchomości.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 2.0 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym infrastruktury technicznej.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Jastrzębnik S-4459

- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

51. Załącznik nr 20 /obręb Stare Polichno/ - działka nr 369
1) Dla terenu oznaczonego symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 

nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów:
b) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe,
c) dach dwuspadowy łub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
d) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni, dachówka ceramiczna, blachodachówka, 

cementowa, gonty papowe,
e) dopuszcza się wprowadzenie usług nieuciążliwych,
f) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
g) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki.
Zakazuje się:
h) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
i) budowy budynków usługowych jako obiektów wolnostojących,

j) wtórnego podziału terenu na wyodrębnione nieruchomości.
2) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.

Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Jastrzębnik S-4459 -

w uzgodnieniu z właścicielem sieci,



g) ogrzewanie budynku - własne.

52. Załącznik nr 21 /obręb Stare Polichno/ - działka nr 247
1) Dla terenu oznaczonego symbolem: 1MN,2MN - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe ,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych, dobudowanych 

do.budynku mieszkalnego lub jako obiektów wolnostojących,
i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.

k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
l) dopuszcza się przełożenie linii energetycznej 15 KV,

Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,

2) Dla terenu oznaczonego symbolem ZL- tereny leśne.
Ustala się:
a) utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu jako teren leśny.
Zakazuje się:
b) budowy wszelkich obiektów nie związanych z gospodarką leśną.

3) Dla terenu oznaczonego symbolem KD- droga dojazdowa wewnętrzna.
Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego - 8.0 m,
b) szerokość jezdni 4.5 - 5.0 m,
c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej.

4) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.5 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym infrastruktury technicznej.

5) Dla terenu oznaczonego symbolem: IE - słupowa stacja transformatorowa 
15.04kV.
Ustala się:
a) zarezerwować teren 5x5.0 m pod lokalizację stacji.

6) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia, docelowo z projektowanej sieci 

wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę.
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Bandurski S-1508, Polichno

Ferma S-4463 - w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
g) ogrzewanie budynku - własne.

7) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.

53. Załącznik nr 22 /obręb Górki/ - działki nr: 102/2,103 położone na 
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
l)  Dla terenu oznaczonego symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,



c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,

g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 
wolnostojących,

h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych, dobudowanych do 
budynku mieszkalnego lub jako obiektów wolnostojących,

i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe.
k) dopuszcza się łączenie dwóch działek,
l) dopuszcza się przełożenie linii energetycznej nn i wodociągu 
Zakazuje się:
m) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
n) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
o) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.5 m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym infrastruktury technicznej.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,
b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- zasilanie z istniejącej stacji Górki Santockie Wieś S-1062 i z nowo projektowanej 

stacji transformatorowej przewidzianej do realizacji w 2002r w rejonie działki 76/1-w uzgodnieniu z 
właścicielem sieci,

g) ogrzewanie budynku - własne.

54. Załącznik nr 22 /obręb Górki/ - działka nr 76/1 położona na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
1) Dla terenu oznaczonego symbolem: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 

nieuciążliwymi.
Ustala się:
a) ilość kondygnacji do 2-ch / ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe /,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 

dachowej 30-45°,
c) kalenica główna dachu równoległa do drogi dojazdowej,
d) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
e) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni i odmian grafitu / dachówka 

ceramiczna, blachodachówka, cementowa, gonty papowe ,
f) poziom posadzki parteru bud. mieszkalnego do 60 cm nad poziom terenu,
g) dopuszcza się budowę bud. gospodarczych i garażu jako obiektów 

wolnostojących,
h) dopuszcza się wprowadzenie usług jako wbudowanych, dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub jako obiektów wolnostojących,

i) uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
j) od strony drogi ogrodzenie do wys. 150 cm, ażurowe,
Zakazuje się:
k) stosowanie do ogrodzenia betonowych przęseł ogrodzeniowych od strony drogi,
l) prowadzenie hodowli posługującej się metodą bezściółkową,
m) niszczenia siedlisk dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KT - pas techniczny.
Ustala się:
a) rezerwuje się teren o szerokości 3.5.0m na poszerzenie pasa drogowego,
b) dopuszcza się prowadzenie w pasie technicznym infrastruktury technicznej.

3) Zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.
Ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,



b) kanalizacja sanitarna- zbiornik bezodpływowy przejściowo, docelowo do 
projektowanej kanalizacji sanitarnej,

c) kanalizacja deszczowa- odwodnienie powierzchniowe,
d) gaz - z projektowanej sieci gazowej na warunkach podanych przez dostawcę,
e) sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
f) energia elektryczna- z istniejącej stacji Górki Santockie Wieś S-1062 i z nowo 

projektowanej stacji transformatorowej przewidzianej do realizacji w 2002r
w rejonie działki 76/1- w uzgodnieniu z właścicielem sieci,

g) ogrzewanie budynku - własne.

1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą uchyla się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Santok uchwalony Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Santoku Nr XXV/99/88
z dnia 25 lutego 1988r.(Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego Nr 6 poz. 64z 1988 r.) ze 
zmianami zatwierdzonymi Uchwałami Rady Gminy w Santoku: Nr VI/50/91 z dnia 10 października 1991 
r. (Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 14 poz. 90) i Nr XXV/IV/32/93 z dnia 22 lipca 1993r.(Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 13 
poz. 141), w zakresie ustaleń objętych niniejszą uchwałą.

2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 
1994 r. dla terenów objętych niniejszą zmianą w planie ustala się jednorazową opłatę 
za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 20 %.

§4

PRZEPISY KOŃCOWE

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Boczula


