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RADY GMINY SLAWNO Z DNIA 26 MARCA 1996 R.
W SPRA·WIEUCi!wAiENIA MIEJSCOWEGO -PLAMrZ}'G()SPODAROWANIA -PRZE5.TRZENNEGO
GMINY SLAWNO I WYBRANYCH MIEJSCOWOSCI:
WARSZKOWO, KWASOWO, POMILOWO, BOBROWICZKI,

L~TOWO,

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 11pca 1994 r.

SLAWSKO, WRZESNICA.

0

zagospodarowaniu

przestrzennym Dz.U. NR 89, poz. 415 z 1994 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorz4dzle terytorlalnym,

Dz.U. NR 16, poz. 95 z 1990 r. z poznlejszyml zmlanaml
RADA GMINY UCHWALA CO

NAST~PUJE:

ROZDZIAL I
PRZEPISY OGOLNE
§ 1

1. Uchwala

sl~

mlejscowy plan zagospodarowanla przestrzennego gmlny

SLAWNO oraz wybranych mlejscowoscl: Warszkowo, Kwasowo, Pomilowo,
Bobrowiczkl,
ustalenla

L~towo,

stanowi~

Slawsko, Wrzesnlca, zwany dalej planem, kt6rego

tresc niniejszej uchwaly.

§ 2

1. Plan obejmuje obszar gminy Slawno zawarty w jej aktualnych _granlcach
admlnlstracyjnych z wyr6znlenlem granlc uszczeg6lowlonych obszar6w
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wybranych miejscowosci: Warszkowo, Kwasowo, Pomilowo, Bobrowiczki,
L~towo,

Slawsko, Wrzesnica.

2. Granice obszaru

obj~tego

pianem pokrywaj4

si~

z granicami obszar6w

okresionych w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno uchwaionym Uchwa14 NR VIII/58/95 z dnia
29 czerwca 1995 r. Rady Gminy Slawno.

§ 3

1. Integrain4

cz~sci4

NR 1, NR 2, NR 3

pianu jest rysunek pianu stanowi4cy za14czniki
do niniejszej uchwaly.

2. Rysunek pianu sklada

si~

z trzech piansz

1/ rysunek pianu dia obszaru gminy Slawno z wy14czeniem obszar6w
wybranych miejscowosci opracowany na mapach sytuacyjno-wysokosciowych,
w skaii 1 : 25 000 , piansza 1/3

- stanowi za14cznlk NR 1 do

niniejszej uchwaly,
2/ rysunek pianu dia obszar6w wybranych miejscowosci tj. Warszkowo,
Kwasowo, Pomilowo, Bobrowiczki, opracowany na mapach ewidencyjnych,
w skaii 1 : 5000, piansza 2/3

stanowi za14cznlk NR 2 do

nlnlejszej uchwaly.

3/ rysunek pianu dia obszar6w wybranych miejscowosci tj.

L~towo,

Slawsko, Wrzesnica, opracowany na mapach ewldencyjnych, w skail
1:5000, piansza 3/3 - stanowi za14cznlk NR 3 do nlniejszej uchwaly.
':!
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§ 4

1. Ilekroc w nlnlejszej uchwale jest mowa

0:

1/ planle - nalety przez to rozumlec ustalenla planu,

w § 1 uchwafy,

0

0

kt6rym mowa

lIe z tre§cl przepls6w nle wynlka Inaczej;

2/ uchwale - nalety przez to rozumlec nlnlejsz4

Sfawno

0

uchwaf~

Rady Gmlny

lIe z trescl przeplsu nle wynlka Inaczej;

3/ przeplsach szczeg6lnych 1

odr~bnych

- nalezy przez to rozumlec

przeplsy ustaw wraz z aktaml wykonawczyml oraz ogranlczenla
w dysponowanlu terenem, wynlkaj4ce z prawomocnych decyzjl

admlnlstracyjnych;
4/ rysunek planu - nalety przez to rozumlec rysunek planu na mapie

w skall 1 : 25 000 stanow14cy zaf4cznlk NR 1 oraz na maple w skall
1 : 5000, rysunkl planu stanow14ce zal4cznlkl NR 2 1 NR 3 do
nlnlejszej uchwaly;
5/ wybranych mlejscowosclach - nalezy przez to rozumlec, ze 54 to
mlejscowoscl dia obszaru kt6rych rysunek planu opracowano na mapach
w skall 1 : 5000,

6/ jednostkach strukturalnych - nalezy przez to rozumlec, ze jest to
cz~sc

obszaru gmlny, obejmuj4ca

obr~by

geodyzyjne mlejscowosci

pow14zanych ze sob4 dogodn4 komunlkacj4 1 c14z4cych do wsp61nego
osrodka koncentracjl uslug;
7/ granlcach opracowanla - nalety przez to rozumlec granlce opracowanla

obszaru calej gmlny, jak tez granlce opracowanla obszar6w wybranych
mlejscowoscl zaIetnle od przedmlotu ustalen mlejscowych.
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§ 5

1. Plan nie narusza praw os6b prawnych i fizycznych w zakresie wlasno§ci,

za

wyj~tkiem

przypadk6w

obj~tych

prawem wywlaszczenia.

§ 6

1. Plan ogranicza uprawnienia wlascicieli i uzytkownik6w teren6w w zakresie
zmian sposobu wykorzystania i uzytkowanla teren6w i oblekt6w poprzez
ustalenie warunk6w i dopuszczalnych klerunk6w tych zmian.

§ 7

1. Plan respektuje ustalenla

wynikaj~ce

z przepis6w szczeg6lnych.

ROZDZIAL II

USTALENIE STAWKI PROCENTOWEJ DO NALICZANIA OPLAT
Z TYTULU WZROSTU

WARTO~CI

NIERUCHOMOSCI

§ B

1. Ustala

sl~

stawk~ procentow~

nieruchomo§ci
rolnych na

wynikaj~ cej

nast~puj~ce

do naliczania oplat za wzrost warto§ci

z ustalen planu, przy przeznaczenlu gruntow

funkcje:

1/

budownictwo mieszkaniowe

2/

budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
uslug

3%

4%
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3/

budownictwo mieszkalno-uslugowe

4/

budownictwo uslugowe nieuci4z1iwe

5%

7%

(handel, gastronomia, hotele, motele, itp.)

10%

5/

budownictwo pensjonatowe, letniskowe

6/

przemysl, przetw6rstwo, sklady

7/

uslugi, rzemioslo uci4z1iwe (CPN, warsztaty

naprawcze, itp.)

10%

tereny pod lokalne cele publiczne

B/

(uzytecznosci publicznej, oczyszczalnie

sciek6w, skladowiska odpad6w, drogi gminne,
stacje redukcyjne gazu, transfromatorowe,
linie energetyczne do 15 kV,

uj~cia

wody, itp.)

4%

kopaliny

9/

3%

ROZDZIAL III
USTALENIE JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH
§ 9

W planie na obszarze calej gminy ustala

si~ nast~puj4ce

jednostki

strukturalne :
1/ JEDNOSTKA STRUKTURALNA "A" - zesp6l miejscowosci dla kt6rych miasto
SLAWNO stanowi gl6wny osrodek koncencentracji uslug wyzszego poziomu

oraz WARSZKOWO stanowi4ce osrodek uslug podstawowych. W sklad jednostki
wchodz4

obr~by

geodezyjne:

(Pomilowo) i Bobrowiczki.

Warszkowo, Warszk6wko, Tychowo, Kwasowo
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2/ JEDNOSTKA STRUKTURALNA "B" - ZUKOWO jako oscodek uslug podstawowych.
W sklad jednostkl wchodz4

obc~by:

Zukowo, Gwlazdowo,

t~towo,

Janlewlce

1 Bczesc1e.
3/ JEDNOSTKA STRUKTURALNA "C"

- z RYSZCZEWEIi jako oscodklem uslug

podstawowych.
W sklad jednostkl wchodz4

obc~by

geodezyjne: Ryszczewo (Rzyszczewo),

Bobcowlce, Smacdzewo.
4/ JEDNOSTKA STRUKTURALNA "D" z BOLESZEWEM jako oscodek uslug podstawowych.
W sklad jednostkl wchodz4

obc~by

geodezyjne: Boleszewo, Stacy Kcak6w.

5/ JEDNOSTKA STRUKTURALNA "E" - ze StAWSKIEM jako oscodek uslug podstawowych.
W sklad jednostkl wchodz4

obc~by

geodyzyjne: Slawsko, Radoslaw, Wacglnle

1 Tokacy.
6/ JEDNOSTKA STRUKTURALNA "F" - z

WRZE~NIC4

jako oscodek uslug podstawotl}'ch.

W sklad jednostkl wchodz4: Wcze§nlca, Nosowo 1 Zabno.

ROZDZIAt IV
USTALENIE FUNKCJI GMINY

§ 10

Plan ustala

nast~puj4ce

funkcje:

1/ Funkcja g16wna (domlnuj4ca) gmlny

a/ (RPO)

ROLNICTWO (RP)

pcodukcja cosllnna: pcodukcja zb6z, roslin
paszowych, sadownlctwo,
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bl (RPZ)

produkcja

zwierz~ca:

chlewnej,

zwierz~ta

21

Funkcje uzupelniaj4ce gminy to:

al

(OL)

hodowla bydla, drobiu, trzody

futerkowe.

obsluga ludno§ci,(mieszkalnictwo, handel, gastronomia,
oswiata, kultura)

bl

(OR)

obsluga produkcji rolnictwa

cl (PL)

lesnictwo i gospodarka le§na

dl

przetw6rstwo spozywcze i surowcowe

(PP)

el (UT)

turystyka, obsluga turystyki, rekreacja

fl

(UTA)

agroturystyka

gl

(PE)

eksploatacja surowc6w.

ROZDZIAL V
USTALENIA OGOLNE

§ 11

1. Ustala

si~,

ze przy wydawaniu decyzji

0

ustaleniu warunk6w zabudowy

i zagospodarowania terenu nalezy:
II zal4cznik graficzny stanowi4cy

integraln~ cz~st

na mapach w skali od 1:5000 do 1:500

decyzji wykonat

, stosownie do programu

zamierzen inwestycyjnych przy czym:

sl linie rozgraniczBj4ce tereny

0

r6znym sposobie uzytkowBnia

nalezy dla wybranych miejscowosci okreslit wedlug rysunku planu

- B 
zal4cznik NR 2 i NR 3 do niniejszej uchwaly oraz wg ustalen

szczeg6lowych planu - Rozdzial VI niniejszej uchwaly.
bl

linie rozgraniczaj4ce tereny

r6znym sposobie uzytkowania

0

nalezy dla obszaru gminy z wyl4czeniem obszar6w wybranych
miejscowosci, okreslic wg szczeg6lowych ustalen planu Rozdzial VI niniejszej uchwaly.

21 kazdorazowo sprawdzic zakres wydanej zgody na

teren6w rolnych i lesnych dla inwestycji

0

zmian~

przeznaczenia

funkcji nierolnej i nielesnej.

§ 12

W zakresie srodowiska naturalnego i kulturowego ustala

si~

co

nast~puje:

11 w sferze srodowiska przyrodniczego:
al

Rezerwat przyrody "Janiewickie Bagno".
Obszar rezerwatu podlega rezimowi ochronnemu ustanowionemu

wg zarz4dzenia, wszelkie dzialania inwestycyjne, porz4dkowe,
piel~gnacyjne

winny

bezwzgl~dnie

uzyskac

zgod~

Wojew6dzkiego

Konserwatora Przyrody,

bl

Rezerwat lesny "Slawienskie

D~by".

Zakazy jak dla obszar6w scislych rezerwat6w i

obszar6w

lesnych chronionych. Wszelkie dzialania inwestycyjne, porz4dkowe,
piel~gnacyjne,

jakakolwiek ingerencja w srodowisko rezerwatu, bez

zgody Wojew6dzkiego Konserwatora Przyrody jest zabroniona.
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c/

Strefa Chronionego Krajobrazu "Jezioro
K~pic"

i okol1ce

l.~towskie

NR 4.

Na obszarze Chronionego Krajobrazu uzytkl roine oraz wody jeziora
l.~towskiego

podIegaj4 ochronie przed degradacj4 ze strony gospodarki

rolnej i rybackiej. Na jeziorze

l.~towskim

pstr4ga i innych gatunkow ryb

przemyslowym charakterze hodowli.

0

wykIucza

Zakaz jakiejkolwiek zabudowy w pasie przybrzeinym
100 m. Zakazuje

si~

si~ hodowl~

0

szerokosci

lokaIizowania inwestycji szczeg6Inie szkodliwych

dia srodowiska i zdrowia Iudzi oraz mog4cych pogorszye stan
srodowiska, w tym hodowli zwierz4t w Iiczbie ponad 50 duiych
jednostek przeIiczeniowych inwentarza. WykIucza

si~

bez

wzgl~du

ilosc zwierz4t hodowli w systemie bezsci6lowym. Nakazuje

na

si~

utrzymanie walorow krajobrazowych. Dopuszczaina zabudowB mieszkaniowB,
uslugowa

(nieuci~iIiwa)

winna form4 przestrzenn4 i architektoniczn4

harmonizowae z krajobrazem. Wszelkie dzialania inwestycyjne,
bezwzgl~dnie

porz4dkowe, realizacyjne winny bye

uzgodnione

z Dyrektorem Parku Krajobrazowego "DOLINA Sl.UPI" w Slupsku oraz
Wojew6dzkim Konserwatorem Przyrody.

d/

Strefa ciszy obejmuj4ca Jezioro

l.~towskie

i jego obrzeze

o szerokosci 200 m.
Zakazuje

si~

uprawianiB halasIiwych sport6w wodnych i przybrzeinych,

stosowania urz4dzen mechanicznych

wytwarzaj~cych

halas,

biwakowanie w miejscach nie wyznaczonych oraz sytuowania
i organizowBnia imprez wypoczynkowo-rozrywkowych
atmosfer~

narusz8j~cych

ciszy. Wszelkie dzialania z zakresu inwestycji,
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zagospodarowania, uzytkowania wymagaj4 zgody Dyrektora Parku
Krajobrazowego "DOLINA SLUPI" oraz Wojew6dzkiego Konserwatora
Przyrody.
Obszary ustalone w planie do ochrony prawnej

e/

Projektowany rezerwat przyrody "Dubowskie Bagno".
Teren chroniony, wszelka dzialalnost na tym obszarze do czasu

prawnego ustanowienia rezerwatu bez zgody Wojew6dzkiego
Konserwatora Przyrody jest zakazana.
Projektowany rezerwat przyrody "Smardzewskie Bagno".
Teren chroniony, wszelka dzialalno§t na tym obszarze do czasu

prawnego ustanowienia rezerwatu bez zgody Wojew6dzkiego
Konserwatora Przyrody jest zakazana.

f/

Lasy ochronne grupy I

wyst~puj4ce

w dolinie rzeki Wieprzy

w okolicach Starego Krakowa oraz ochronne - wodochronne
wyst~puj4ce

na brzegach jeziora

L~towskiego

i Janiewickiego

- niedopuszczalna jakakolwiek ingerencja inwestycyjna, porz4dkowa

w srodowisko naturalne w/w obszaru bez zgody Wojew6dzkiego
Konserwatora Przyrody oraz Dyrektora Parku Krajobrazowego
"Dolina Slupi" (dotyczy las6w ochronnych na obszarze Chronionego
Krajobrazu "Jezioro

g/

L~towskie

i okol1ce

K~pic").

Korytarze ekologiczne obejmuj4ce doliny rzeki Wieprzy, Reknicy
- wszelkie dzialania inwestycyjne niedopuszczalne bez zgody
Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody i Gl6wnego Geologa
Wojew6dzkiego.
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h/

Pomniki przyrody pojedyncze 1 grupowe

znajduj~ce s1~

w rejestrze

Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody (pelny wykaz podano w op1s1e
PLANU)

obj~te s~ ochron~ prawn~ 1

porz~dkowe wymagaj~

1/

Grunty rolne
- ogran1cza

wszelk1e dzialania

op1ni1 i zgody Wojewodzkiego Konserwatora.

glebach w klas1e bon1tacyjnej I-IV

0
si~

przeznaczen1e teren6w rolnych na cele dz1alalnosc1

1nwestycyjnej, n1erolniczej. Dopuszcza
o funkcji n1erolniczej na terenach

. do

n1ezb~dnej

0

s1~ realizacj~

1 uzasadn1onej.

terenach rolnych

2/

przeznaczen1a na cele nieroln1cze

powoduj4.cezm1an~

zgody w trybie ustawy

0

inwestycyjnej na

ochronie grunt6w rolnych 1 lesnych.

Obszary zasobowe, tereny 1 obszary gorn1cze oraz strefy ochronne
dla zr6del 1

a/

ob1ekt6w

wysok1ch klasach bonitacyjnycl

Wszelk1e dzialan1a z zakresu dz1alalnosci

wymagaj~

p1el~gnacyjne,

uj~c

podz1emnych.

Obszary zasobowe podlegaj4. ochron1e prawnej w tryb1e PRAWA
GEOLOGICZNEGO I G6RNICZEGO z dn1a 4 lutego 1994 r. (Dz.U. NR 27,
poz. 96).
Lokalne wyroblska po wydobywanych masach ziemnych p1aszczysto zw1rowych z malych punkt6w ukopu nle

posiadaj~ce

dokumentacj1

geolog1cznej winny bye zaniechane 1 zrekultywowane.
Zakwal1f1kowanie terenow poszuk1wan geologicznych i do eksploatBcjl
moze

nast~pic

wylqcznle w oparciu

zloza 1 nB wydobyc1e kopaliny

0

dwie koncesje: na rozpoznBnie

(otrzyman~

od wojewody). Zaleca

si~

- 12 

przeprowadzenie dalszych badan geologiczno - rozpoznawczych
w rejonie na poludnie od m. Slawna

wyst~powania

piask6w

szklarskich i przydatnych w odlewnictwie.
Obszar zasobowy udokumentowanego zloza kredy jeziornej
"GWIAZDOWO-KWASOWO"

0

duzej

warto~ci

dla potrzeb nawozenia gleb

wymaga utworzenia terenu g6rniczego w trybie

"Prawa geologicznego

i gorni czego" .
Konieczne jest opracowanie MPZP obszaru funkcjonalnego
w postulowanych granicach.

Wszelkie dzialania inwestycyjne niedopuszczalne bez zgody Gl6wnego
Geologa Wojew6dzkiego. w tym ruch gruntami.
Obszary torfowisk. gl6wnie rejon rezerwatu "Janiewickie Bagno".
rejony projektowanych rezerwat6w z otulin4 "Dubowskie Bagno"
i "Smardzewskie Bagno" i inns mniejsze s4 chronione i eksploatacja
zasob6w lub jakakolwiek ingerencja inwestycyjna. porz4dkowa jest
zakazana.

b/

Na terenie gminy dotychczas nie rozpoznano Gl6wnego Zbiornika W6d
Podziemnych w kraju. jednak zaopatrzenie miasta Slawna i okolic
realizuje

si~

z okonturowanego obszaru zasilania w

czwartorz~dowo-trzeciorz~dowych

obr~bie

utwor6w

podlegaj4ce ochronie w trybie

ustanawiania sfer ochronnych dla G.Z.W.P. Tym samym

niezb~dne

badania geologiczne w wyniku ktorych mog4 wynikn4c ograniczenia
w realizowaniu zamierzen inwestycyjnych.

Dla komunalnych pojedynczych i wielootworowych
podziemnych rezerwuje

si~

tereny stref ochrony

uj~c

w6d

bezpo~redniej

s4
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i posredniej okreslone w dokumentscjach hydogeologicznych,
ustanawisne w trybie PRAWA WODNEGO.
Rekomenduje
dls

uj~c

si~

zarezerwowanie obszar6w zasilania i zasobowych

w6d podziemnych w m. Slawsko, Warszkowo i Warszk6wko

w dolinie Wieprzy pod

rozbudow~

zaopatruj4cych w

miasto Slawno oraz Slawsko, Warszkowo,

wod~

przyszlych

uj~c

komunalnych

Warszk6wko.

Rozwi4zania gospodarki wodno-sciekowej mog4ce wp1yn4c na

zmian~

jakosci grunt6w i w6d, winny byc monitowane i docelowo winny
byc zamieniane na urz4dzenia chroni4ce srodowisko naturalne w tym
zasoby w6d podziemnych i kopalin.

c/

Ochrona w6d powierzchniowych
- wody powierzchniowe jak rzeki i jeziora nalezy chronic przed

degradacj4 i d4ZYC do podniesienia klasy czystosci w6d poprzez

* zakaz uzyzniania 14k i grunt6w ornych w pasie przybrzeznym,
* utrzymywania wzd1uz koryt rzek jak najszerszego pasa zieleni
zapobiegaj4cego splywom zanieczyszczen z p6l uprawnych,

* uporz4dkowanie gospodarki sciekowej

w miejscowosciach

realizacja oczyszczalni centralnych lub kontenerowych ,

* wyeliminowanie zrzutu sciek6w nieoczyszczonych
i niezneutralizowanych sciek6w do obiekt6w lub zak1ad6w
produkcyjnych uci4zliwych,

* ograniczenie

a w przypadku jez.

przemys10wej hodowli ryb,

L~towskiego

zaniechanie
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- doliny rzek. wododzialy (dolina rzeki Wieprzy z jej doplywami) Jak
Reknica, Karwina, Wrzesniczka, ~ci~gnica, Moszcznica, Moszczeniczka
chronic przez
• zrezygnowanie z melioracji uzytk6w rolnych,
• zaniechanie regulacji rzek,
• podniesc wiek

r~bnosci

• zalesic grunty

0

w lasach,

niskiej klasie bonitacyjnej nieprzydatne rolniczo,

• zadarnic i zakrzewic zbocza dolin i rynian poldowcowych,
•
Ze

zwi~kszyc

wzgl~du

na punktow4

i podziemnymi

d/

wa~ne

l~cznosc

hydrauliczn4

pomi~dzy

wodami powierzchniowymi

jest zahamowanie degradacji wod powierzchniowych.

Zatwierdzenie zasobow geologicznych dla innych udokumentowanych
z16~

3/

udzial trwalych uzytkow rolnych.

Obiekty

w6d i kopalin wymaga opracowania HPZP dla teren6w g6rniczych.

b~d~ce

pod

ochron~

prawn4 Wojew6dzkiego Konserwatora

Zabytk6w
Historyczna siec osadnicza, uklady drozne, z drzewostanem,
historyczny uklad pol z systemem zadrzewien !rodpolnych , zespoly
koscielne, palacowe, dworskie, parkowe, zagrody, cmentarne, zabytki
i stanowiska archeologiczne (pelny wykaz umieszczono w opisie PLANU)
znajdujqce

si~

w rejestrze zabytkow lub w ewidencji konserwatorskiej

s4 pod ochron4 prawn4 Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i wszelkie
dzialania inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe, porz4dkowe wymagaj4
jego zgody i realizacji z okreslonymi przez WKZ warunkami:
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a/ Wszelka dzialalnose z zakresu modernizacji, przebudowy, rozbi6rki
obiekt6w kubaturowych wybudowanych przed 8 maja 1945 r. wymaga
opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytk6w w Slupsku.
b/ Obiekty

wpisane do rejestru zabytk6w lub przewidziane do wpisu

- prace remontowe, modernizacyjne, porz4dkowe otoczenia, ewentualne
wycinki drzew (parki, cmentarze), zmiany sposobu uzytkowania, oraz
wszelkie prace inwestycyjne, remontowe obiektow znajduj4ce
w ich najblizszym otoczeniu,

bezwzgl~dnie

si~

winny bye uzgodnione

z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytk6w w Slupsku i wykonywane zgodnie
z wydanymi

c/ Obiekty

przez

b~d4ce

WKZ warunkami.

w ewidencji konserwatorskiej

Budynki, budowle i zalozenia przestrzenne

obj~te

ewidencj4

konserwatorsk4 poddane pracom remontowym lub modernizacyjnym,
ewentualnie lokalizowanie
winny

bezwzgl~dnie

w ich najblizszym otoczeniu nowych obiekt6w

uzyskac uzgodnienie oraz warunki WKZ.

d/ Parki

Zabytkowe zalozenia parkowe, parki palacowe, parki dworskie,
parki wiejskie wpisane do rejestru zabytk6w lub przewidziane
do wpisow do rejestru podlegaj4 ochronie prawnej WKZ.
Wszelkie prace porz4dkowe i
ze

wzgl~du

winny

piel~gnacyjne,

zamierzone i wymagane

na procent zniszczenia i de[ormacji obiektow parkowych

bezwzgl~dnie

bye uzgadniane z

WKZ

a

w przypadkach
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wyst~powania

na terenie park6w pomnik6w przyrody r6wniei

z Wojew6dzkim Konserwatorem Przyrody.

e/ Cmentarze

Za10zenia cmentarne sprzed 1945 roku

podlegaj~

ochronie prawnej

WKZ.

Stan zachowania jest r6zny, jednak w przypadku cmentarzy, kt6re
zostaly przebadane i dla kt6rych opracowano

dokumentacj~,

pozwala

na okreslenie miejsca i wielkosci za1oienia, nalezy je uporz4dkowac

i uczytelnic pierwotn4

funkcj~.

Zalozenia cmentarzowe

0

zatartych

i niemoiliwych do odtworzenia uk1ad6w przestrzennych nalezy
zachowac jako zesp61 chronionej zieleni parkowej, bez mozliwosci
inwestowania.

Wszelkie prace

piel~gnacyjne

i porz4dkowe winny byc uzgadniane

z WKZ.
f/ Uk1ady ruralistyczne - ochrona krajobrazu kulturowego
miejscowosci, podlega ochronie prawnej WKZ.

Stref4 ochrony krajobrazu kulturowego
Bobrowice, Brzescie,

£~towo,

obj~to

7 wsi tj. :

Slawsko, Stary Krak6w, Wrzesnica

i Zukowo.
- Nalezy

bezwzgl~dnie

zachowac historyczny uklad drozny

miejscowosci,

- Jesli to moiliwe i przestrzenn1e uzasadnione - nowa zabudowa
pow1nna byc uzupelniana z

uwzgl~dnien1em

zabudowy 1 sytuowan1a zagr6d,
- Stosowac ogran1czen1a kubaturowe,

pierwotnych l1n11
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Formy architektoniczne powinny nawi4zywac do lokalnych
wzorcow formowania ksztaltu przestrzennego i detalu
architektonicznego.
Nowe inwestycje, prace remontowe, modernizacyjne w obszarze ochrony
krajobrazu kulturowego
gl

Strefa

bezwzgl~dnej

bezwzgl~dnie

wymagaj4 uzgodnienia z WKZ.

ochrony archeologicznej "W" podlega ochronie

prawnej WKZ.
- Strefa obejmuje stanowiska wpisane do rejestru zabytk6w oraz
przeznaczone do wpisania do rejestru wraz z ich strefami ochrony
konserwatorskiej.
Obiekty do

bezwzgl~dnego

zachowania. Na tych obiektach obowi4zuje

zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych, budowlanych, lesnych
czy porz4dkowych bez zgody potwierdzonej wydanym pozwoleniem przez
WKZ, kt6ry kazdorazowo okresli konieczny do przeprowadzenia zakres
badan archeologicznych.

hi

Strefa

wzgl~dnej

ochrony archeologicznej "OW" podlega ochronie

prawnej WKZ. Obejmuje obszary, kt6rych uzytkowanie i zainwestowanie
nalezy poprzedzic badaniami archeologicznymi, ratowniczymi,
sondazowymi lub wykopaliskowymi. Z zastrzezenia tego wylqczone
jest uzytkowanie rolnicze, ale bez prowadzenia bardzo

gl~bokiej

orki

oraz upraw sadowniczych i sadzenia lasu. Na etapie przygotowania
inwestycji wymaga

si~

koniecznosci przeprowadzenia badan archeolo

gicznych w zakresie okreslonym przez WKZ.
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§ 13

W zakresie stref ochronnych i granic obszar6w ponadnormatywnego
oddzialywania inwestycji lub obiekt6w na srodowisko i zdrowie
ludzi

1/. -

PLAN respektuje ustalone juz strefy ochronne od istniej. obiekt6w
uci4zliwych lub chronionych.

2/. -

Obiekty lub zespoly obiektow istniej4ce, szczeg6lnie szkodliwe dla
srodowiska i zdrowia ludzi lub mog4ce pogorszyt stan srodowiskB,
nie posiadaj4ce ustalonej strefy ochronnej opracowania Oceny OddziBlywania na Srodowisko
okreslenie tych

bezwzgl~dnie

wymagaj4

umozliwiaj~cej

stref a w dalszej kolejnosci prawne ich ustalenie.

Wym6g ten warunkuje dalsze funkcjonowanie w/w obiekt6w.
Dotyczy to szczeg6lnie istniej4cych punkt6w skladowania odpadk6w
komunalnych (NUS) dla ktorych w PLANIE

przyj~to

negatywnego oddzialywania na sroclowisko
nie dopuszcza

si~

0

orientacyjny obszar

promieniu 100 m/ gdzie

do realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu

dla ludzi i zwierz4t.
3/. _

PLAN nie przewiduje realizacji inwestycji lub obiekt6w szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi.

4/. 

PLAN w stosunku do proj. inwestycji i obiekt6w mog4cych
pogorszyt stan srodowiska, naklada obowi4zek opracowania Oceny
Oddzialywania na Srodowisko na etapie
o

5/. -

decyzj~ 0

wyst~pienia z

wnioskiem

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W PLANIE dla projektowanych inwestycji i obiekt6w mog4cych
pogorszyt stan srodowiska rezerwuje

si~

tereny pod orientacyjne

- 19 -

Strefy ochronne np.: oczyszczalnie sciek6w, wysypisko smieci,
punkty tymczasowego
6/. -

skladowania odpadk6w itp.

Dla projektowanych

uj~c

okreslic w oparciu

0

w6d podziemnych strefy ochronne nalezy

dokumentacje hydrogeologiczne oraz operaty

wodnoprawne w trybie Prawa Wodnego i Prawa Geologicznego.
7/. -

Przy lokalizowaniu nowo projektowanych inwestycji rolniczych,
hodowli zwierz4t lub drobiu oraz przy zmianach rodzaju hodowli
w juz istniej4cych obiektach hodowlanych nalezy stosowac przepisy

dotycz4ce stref ochrony weterynaryjnej.

8/. -

Przy lokalizowaniu i projektowaniu nowych lub modernizacji, rozbudowie
istniej4cych obiekt6w nalezy stosowac przepisy szczeg61ne w zakresie
ochrony przed halasem, promieniowaniem jonizuj4cym, pol ami

elektro

magnetycznymi, ochrony sanitarno-epidemiologicznej itp. oraz stosowac
PRAWO BUDOWLANE, NORMY POLSKIE i WARUNKI TECHNICZNE

Jakim

powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

§ 14

W zakresie obrony cywilnej i ochrony ppoz. ustala

1/. -

PLAN

spelnia w

niezb~dnym

si~

co

nast~puje:

zakresie wymogi okreslone w wytycznych

W.I.O.C.
2/. -

Zakladowe

uj~cia

w6d

gl~binowych

(bylych POHZ, PGR, SKR) nalezy

wl4CZYC w uklady sieci wodoci4gowych jako

drugostronne.

uj~cie

rezerwowe,
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Na czas dzialan

3/.

wojennych, epidemii, kataklizmu rezerwuJe

i zabezpiecza teren pod CMENTARZYSKO - dzialka NR 97

obr~b

si~

KWASOWO.

Teren wymaga przeprowadzenia stosownych badan geologicznych
i hydrogeologicznych, zabezpieczenia i zagospodarowania. Wymaga
opracowania O.O.S.

Do rozbrajania niewypal6w i unieszkodliwiania srodk6w razenia,

4/.

przeznacza

si~

teren po wyrobisku mas piaszczystozwirowych -

dzialka NR 197/6

obr~b

KWASOWO teren A.W.R.S . P.

Teren wymaga przygotowania, zabezpieczenia i zagospodarowania.
Wymaga

5/.

si~

opracowania O.O.S.

Przy lokalizowaniu i proJektowaniu nowych lub modernizowanych
obiekt6w

0

charakterze publicznym nalezy stosowat i respektowat

warunki okreslone w wytycznych W.I.O.C. oraz w przepisach
szczeg6lnych O.C. i ochrony ppoz. - opracowana dokumentacja
techniczna wymaga uzgodnienia z W.I.O.C.

i WOJ. STRAtY POtARNEJ.

§ 15

W zakresie gospodarki gruntami i ochrony grunt6w rolnych ustala

co

1/.

si~

nast~puje:

Kazda zmiana przeznaczenia terenow dotychczas uzytkowanych
rolniczo moze byt dopuszczona tylko na cele okreslone w planie
pod warunkiem zachowania przepis6w szczeg61nych.

2/.

Kazda dzialalnost budowlana, inwestycyjna podeJmowana na obszarze
obj~tym

planem, moze byt prowadzona

wyl~cznie

zgodnie z przeznaczeniem
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i warunkami okreslonymi w planie.
3/.

Dopuszcza

si~ realizacj~

rozproszonych w terenie pojedynczych

zagr6d, lub budynkow gospodarczych zwi4zanych z posiadaniem
i prowadzeniem gospodarstwa rolnego, b4dz specjalistycznej,
udokumentowanej produkcji rolniczej, w miejscu wskazanym przez
wlasciciela, za wyj4tkiem obszar6w chronionych dla kt6rych
ustalenia stanowi4 inaczej, oraz pod warunkiem doprowadzenia
14cznie z

drog~,infrastrktury

technicznej na koszt wnioskodawcy.

§ 16

W zakresie infrastruktury technicznej ustala
1/.

Lokalizacja

w~zlowych

si~

co

nast~puje:

element6w uzbrojenia terenu oznaczonych

na rysunku PLANU NR 1, NR 2, NR 3

stanowi ustalenie obowi4zuj4ce,

natomiast ustalenie trasy projektowanych lokalnych sieci, linii,
ich parametry, oraz szczeg6lowe rozwi4zania techniczne dopuszcza
si~

przy opracowaniach programowo-przestrzennych modernizowanych

lub projektowanych inwestycji.

2/.

Zaopatrzenie w
a/ adaptuje

si~

wod~:

istniej4ce

uj~cia

wody i sieci wodoci4gowe

z dopuszczeniem ich modernizacji i rozbudowy pod warunkiem
zachowania przepis6w szczeg6lnych i ustalen zawartych
w niniejszej uchwale.
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b/ dia

miejscowo~ci

ustaia ich

nie posiadaj4cych sieci wodoci4g0wych PLAN

reaiizacj~.

c/ w szczeg6inych przypadkach dopuszcza

zaopatrzenie w

si~

wod~

ze studni indywiduainych, pod warunkiem zachowania przepis6w
szczeg6inych i ustaien zawartych w niniejszej Uchwaie.

3/.

Oczyszczanie i odprowadzanie sciekow bytowych w oparciu 0:

a/ miejsk4

oczyszczaini~

sciek6w w Slawnie z kanaiizacj4

sanitarn4, dia miejscowosci Warszkowo, Slawsko, Bobrowiczki,
Pomilowo,
b/ wiejsk4

oczyszczaini~ ~ciek6w

z kanaiizacj4 sanitarn4

- w Kwasowie (istniej4ca), w Tychowie ,

L~towie,

Wrze~nicy

i Zukowie (projektowana),

c/ iokaine oczyszczainie

~ciek6w

dia okresionych zespoI6w

funkcjonainych iub pojedynczych obiekt6w,

d/ zbiorniki bezodplywowe, dopuszczane do stosowania dia
rozproszonej istniej4cej i projektowanej zabudowy zagrodowej,
oraz innych obiekt6w 0 ograniczonym okresie uzytkowania pod
warunkiem zachowania wymagan

okre~ionych

w ustaieniach

niniejszej uchwaly i przepisach szczeg6inych.

4/.

Zaopatrzenie w clepio

a/ ustaia

si~,

ze na obszarach chronionego krajobrazu

jez.L~towskie

i okoiice, zabudowa istniejqca b4di reaiizowana, ogrzewana moze
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bye wyI4cznie ze zr6del ciepla opartych na ekologicznych
czynnikach grzewczych,
b/ istniejqce centralne i lokale zrodla ciepla - do dalszej
eksploatacji, dopuszcza

si~

pod warunkiem modernizacji

prowadz4cej do sukcesywnego przechodzenia z trBdycyjnego
paliwa stalego na ekologiczne czynniki grzewcze,
c/ z wyI4czeniem pkt. a/ dopuszcza

si~

stosowanie tradycyjnych

nosnikow energii cieplnej do ogrzewania istniej4cej lub
realizowanej pojedynczej rozproszonej zabudowy zagrodowej
i gospodarczej rolniczej, oraz w szczeg6lnych przypadkach do
ogrzewania obiekt6w

5/.

0

tymczasowej lokalizacji.

Zaopatrzenie w gaz
a/ ustala

si~,

doprowadzenie do wszystkich miejscowosci gminy ,

gazu do ce16w bytowych, grzewczych i produkcyjnych,
b/ ustala

si~

przebieg tras gazoci49ow, oraz

lokalizacj~

obiektow

i urz4dzen z nimi zwi4zanych wedlug programu gazyfikacji gminy
Slawno,
c/ przy lokalizowaniu zabudowy zachowac bezpieczne odieglosci

od gazociqg6w okreslone w przepisach szczeg6lnych.

6/.

Elektroenergetyka
a/ ustala

si~,

ze

wzgl~du

na

ochron~

przed polem elektroenergetycznym

oraz promieniowaniem jonizuj4cym dopuszczalne odieglosci zabudowy
przeznaczonej na pobyt ludzi i zwierz4t do linii elektroenergetycz
nych:
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od osi linii napowietrznej 15 kV - 7,5 m

b/

pas szer. 15,0 m

od osi linii

"

110 kV - 20,0 m - pas szer. 40,0 m

od osi linii

"

400 kV - 30,0 m - pas szer. 60,0 m

dopuszcza

si~ realizacj~

wy14cznie obiektow technologicznych

zwi4zanych z wytwarzaniem energii elektrycznej na terenie
lokalizacji projektowanej na rzece Wieprzy elektrowni wodnej
"Pomilowo"

c/

postuluje

obr~b

si~

Warszkowo,

wykorzystanie istniej4cych nieuzytkowanych obecnie

mlynow wodnych we Wrzesniczce

(obr~b

Slawsko), w Zuk6wku

(obr~b

Zukowo) do celow uz yskania energii elektrycznej , pod warunkiem
uzyskania decyzji wodno-prawnej.

d/

przy ustalaniu trasy projektowanych linii elektroenergetycznych,
napowietrznych i kablowych wymaga

si~

uwzgl~dnienia

przepis6w

szczegolnych dotycz4cych ochrony grunt6w rolnych i lesnych

oraz

sprawdzaj4cych badan geologicznych.

ROZDZIA£ VI

USTALENIA SZCZEGOLOWE - REALIZACYJNE

§ 17

1. WYMAGANIA REALIZACYJNE
do poszczegolnych terenow.

uzupelniaj4ce trese szczeg610wych ustalen
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1/.

A. Przy podejmowaniu jakichkolwiek dzialan na tym terenie
w zakresie inwestowania, zagospodarowania, budowy,

modernizacji, wyburzen, prac
rekultywacji,
Al

piel~gnacyjnych

wymaga

bezwzgl~dnie

si~

zieleni,

zgody od:

WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA ZABYTK6W
W SLUPSKU

A2

WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA PRZYRODY
W SLUPSKU

2/.

B. Na terenach

znajduj~cych si~

w granicach obszaru Chronionego

Krajobrazu Kulturowego, Chronionego Krajobrazu
L~towskie

i Okolice

Bagno", "Slawienskie
rezerwaty przyrody

K~pic",

ustala

•

lub

Rezerwat6w Przyrody

"Smardzewskie Bagno"

przebudow~,

IIJaniewickie

i obszar6w postulowanych na

D~by"

- kt6re w PLANIE przeznacza

obiekt6w

IIJezioro

si~

pod

i

zabudow~,

modernizacj~

"Dubowskie Bagno"
realizacj~

nowych

istniej~cych

si~:

1

gabaryt wysokosci do 12 kondygnacji naziemnej
z podpiwniczeniem nie
do kalenicy

przekraczaj~cego

(l~cznie

8,5 m od poziomu terenu

dla wszystkich rodzaj6w zabudowy),
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• dachy strome, wielospadowe, kryte dach6wk q , materialem dach6wkopodobnym,
gontem,
• elewacje z materia16w tradycyjnych jak drewno, cegla, kamien, tynk
(bialy), ryg16wka, szachulec,
• zastosowanie detalu architektonicznego nawiqzujqcego do tradycyjnego
regionalnego budownictwa wiejskiego,
• elementy malej architektury; ploty, bramy, oslony, ksztaltowane

z zastosowaniem material6w, nawiqzujqc do historycznych form
budownictwa wiejskiego,

- dzialania inwestycyjne, budowa, przebudowa, modernizacja, zagospodaro
wanie, wyburzenie lub zmiana [ormy przestrzennej i architektonicznej
obiekt6w zabytkowych, dzialania porzqdkowe,

piel~gnacyjne

obszar6w

srodowiska przyrodniczego oraz opracowania programowo-przestrzenno
architektonicznebezwzgl~dnie

3/.

c.

wymagajq uzgodnienia z:

Bl

WOJEW6DZKIM KONSERWATOREM ZABYTK6W W SLUPSKU

B2

WOJEW6DZKIM KONSERWATOREM PRZYRODY W SLUPSKU

B3

DYREKTOREM PARKU KRAJOBRAZOWEGO "DOLINA SLUPI"

Na obszarze gminy S£AWNO poza terenami chronionymi dla
projektowanej, modernizowanej, przebudowywanej zabudowy
ustala

si~:

- gabaryt wysokosci
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do

• dla zabudowy zagrodowej

1
12
kondygn. naziemnej

1
12
-

221

*

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

*

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami

1!2 - ~2

kond. naziemnej
nieuci~zliwymi

kond. naziemnej

1-~ kond. naziemnej

• dla zabudowy uslugowej (nieuciqzliwej)

• dla pozostalej zgodnie z wymogami technologii produkcji .

- dachy strome, wielospadowe, w uzasadnionych technologicznie
i przestrzennie przypadkach plaskie,
- material krycia dach6w stromych: dach6wka, dach6wkopodobny
(wyklucza

si~

krycie azbestem), blacha,

- material scienny - elewacje, drewno, cegla, kamien, tynk,
(przy zabudowie plombowej nawiqzac do

istniej~cej

tradycyjnej architektury jezeli taka

wyst~puje),

zabudowy

- wskaznik intensywnosci zabudowy dla zespol6w budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego 0,5,
- stosunek powierzchni zabudowanej do terenu pow. dzialki budowlanej,

zabudowa zagrodowa - do 20%, mieszkaniowa jednorodzinna zwarta do 40%,
wolnostoj~ca

4/.

C1

do 30%, rzemioslo uslugowe - do 30%.

Na tym terenie

rozwi~zanie

gospodarki wodno-sciekowej, gospodarki

odpadami, projektowane i istniejqce lecz modernizowane, przebudo
wywane obiekty szczeg61nie szkodliwe dla srodowiskB i zdrowia
ludzi lub

mogqce pogorszyc stan srodowiska, wymagajq wytycznych,

uzgodnienia lub opinii

• WYDZIA£U OCHRONY

~RODOWISKA URZ~DU

WOJEW6DZKIEGO W S£UPSKU
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• TERENOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.

5/.

C2

Na tym terenie zamierzenia inwestycyjne, dzialania realizacyjne,
poszukiwania, badania,

wymagaj~

wytycznych opinii oraz zgody

WOJEw6DZKIEGO GEOLOGA W SLUPSKU

6/.

D

Na terenach

obj~tych

stref~

bezwzgl~dnej

ochrony archeologicznej

"OW", jakiekolwiek zamierzenie inwestycyjne lub dzialalnosc

z zakresu prac ziemnych, budowlanych, lesnych,
bezwzgl~dnie

wymaga zgody

a w przypadku strefy

porz~dkowych

WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA ZABYTK6W

bezwzgl~dnej

ochrony archeologicznej

"w"

dodatkowo zezwolenia wydanego przez WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTK6W W SLUPSKU.
7/.

E

Wymaga si~ opra cowania Oceny Oddzialywania na Srodowisko, zgodnie

z Rozporzqdzeniem M.O.S.Z.N i L z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie
okreslenia rOdzaj6w inwestycji szkodliwych dla srodowiska
i zdrowia ludzi ocaz

ocen oddzialywania na srodowisko (Dz.U. NR

52 z 24 maja 1995 c.).

Wymaga

8/. F

si~

poszukiwawczych i cozpoznawczych badan geologicznych

i hydrogeologicznych potwiecdzajqcych trafnosc lokalizacji,
funkcji i technologii inwestycji, podlegajqcych rozpatrzeniu pczez
Gl6wnego Geologa Wojew6dzkiego i zatwierdzeniu przez
(UW SLUPSK).
G1

Zaopatrzenie w

wod~

z gcupowego

10/.

G2

Zaopatczenie w

wod~

z wiejskiego

11/.

G3

Zaopatrzenie w

wod~

z indywidualnego

9/.

uj~cia
uj~cia

wody
wody

uj~cia

(studnia)

Wojewod~
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12/. H1

D1a istniejqcej, modernizowanej i projektowanej, pojedynczej,
rozproszonej zabudowy zagrodowej dopuszcza

si~

odprowadzenie

sciekow bytowych do zbiornikow bezodplywowych.

13/. H2

D1a zabudowy istniejqcej modernizowanej, projektowanej, usta1a
si~

odprowadzenie sciekow bytowych do indywidua1nych

oczyszcza1ni kontenerowych.

14/. H3

D1a zabudowy istniejqcej, modernizowanej, projektowanej
usta1a

si~

odprowadzenie sciekow bytowych do zbiorczej

oczyszcza1ni sciekow.

15/. H4

D1a zabudowy istnlejqcej, modernizowanej 1ub projektowanej
odprowadzenie i oczyszczanie sclekow bytowych 1ub techno1ogicz
nych usta1s

si~

rea1lzowac w oparclu

0

nowe 1ub tradycyjne

rozwiqzania dopuszczone pr8wnie do stosowania.

16/. K1

ULICA DOJAZDOWA k1asy "D" - kontynuacja drogi gminnej lub zakladowej
szerokosc pasa technicznego w 1iniach
Szerokosc

rozgraniczajqcych 10,0-15,Om.

pasa ruchu 1 x 4,50 m;

- Linla zabudowy min. 5,0 m od 1inii rozgraniczajqcej, 1ecz nie
b1iiej nii 6,0 m od zewh~trznej kraw~dzi jezdni.
- Liczba wjazdow nieogranic2ona.

17/. K2

ULICA ZBIORCZA KLASY "Z" - b~dqca kontynuacjq drogi gminnej
1ub wojewodzkiej k1asy V.
- Szerokosc pasa technicznego w 1iniach rozgrsnlczajqcych

15,0 - 30,0 m (orientacyjna)

*

szerokosc pasa ruchu 3,0 m (2 x 3,0)
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* szerokosc pasa ruchu 3,0 m
* linia zabudowy - 5,0
mniej niz 8,0 m od

m

(2

x 3,0 mY,

od linii rozgraniczaj4cej leGz nie

zewn~trznej

kraw~dzi

jezdni,

* na terenach niezabudowanych min. 20,0 m od

zewn~trznej

kraw~dzi

jezdni,

* liczba wjazdow bramowych ograniczona,
- skrzyzowanie od 150 m
- wl4czenie wjszdu wymaga uzgodnienis z RDP.

18/. K3

ULICA GL6WNA KLASY "G" - b~d4ca kontynuacj4 drogi krajowej
klasy III i IV

*

szerokosc pasa ruchu 3,5 m (2 x 3,50 mY,

*

linia zabudowy 8,0 m od linii rozgraniczsj4cej lecz nie
mniej niz 10,5 m od

kraw~dzi

jezdni,

* na terensch niezabudowanych linis zabudowy min.

25 m od

kraw~dzi

jezdni,

* parkowanie dopuszcza

si~

na pasach postojowych,

* liczba wjazdow ograniczona,
* wlqczenie wjazdu wymaga uzgodnienia z DODP w Koszalinie ,
* skrzyzowanis od 300,0 m,

*

Przy istniej4cej zabudowie mieszkaniowej lub uslugowej
b~dqcej

w dobrym stanie technicznym, nie spelniaj4cej

warunku odleglosci linii zabudowy od

kraw~dzi

linii rozgraniczaj4cej pasa technicznego

jezdni lub
naleiy

bezwzgl~dnie
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zastosowac przegrody akustyczne

e1eminuj~ce

nadmiar halasu

i wibracji od ruchu pojazd6w (zie1eo, ekrany akustyczne,
szk1enie),
Dotyczy to szczego1nie miejscowosci Bobrowiczki, Warszkowo,
Slawsko, Tychowo.

19/.

K4 - Rezerwowany teren pod

obwodnic~

m. SLAWNA drogi krajowej

k1. III NR 6 doce1owo projektowanej jako droga ekspresowa.

* Rezerwuje

*

si~

pas

0

szerokosci 100 m,

Zamierzenie wymaga opracowania MPZP i zgody na

zmian~

przeznaczenia gruntow ro1nych na ce1e komunikacji.

