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WARSZKOWO NR 63
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1MN

"A"

(RYSUNEK PLANU - SKALA 1 ;5000
PLANSZA NR 2/3)

- Pow. 0,11 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dBlszego uzytkowBnia. - DOPUSZCZB

si~

przeksztalcenle nB

mieszkBniowq jednorodzinnq. StosOWBt ustalenia og61ne.

2MR- Pow. 0,15 ha - Teren istniejllcej zabudowy zBgrodowej - do
dBlszego uzytkowBniB. - Dopuszcza

si~

przeksztBlcenie nB

mieszkBniowq jednorodzinnq. Stosowat ustaleniB og61ne.

3MN

- Pow. 0,17 hB - Teren istniejqcej zabudowy mieszkBniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowaniB. Stosowat ustalenia
og61ne.

4MR

+

RPO - Pow. 2, 1 ha - Teren pod projektowanq

zabudow~

zagrodowq

z dopuszczeniem rozszerzonej produkcji rolnej, zakaz wznoszenla
obiekt6w na terenach lqk 1 pastwisk (tereny chronione, zalewowe).
Wjazd od drogi gminnej. Linia zabudowy min. 8,0 m od linii
rozgraniczajqcej pas techniczny drogi gminnej. Stosowat ustalenia
og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G3, H4, Kl.

4'MR

- Pow. 0,07 ha - Teren istniejqcej zabudowy zBgrodowej do dalszego

uzytkowania. Stosowac ustaleniB og61ne . WYMAGANIA REALIZACYJNE H1,
H4.
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5MN

- Pow. 0,14 ha - Teren istniej4cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania. Dopuszcza
rozbudow~

i

moderniz8cj~

si~

pod warunkiem zachowania obowi4zuj4cych

odleglosci od linii PKP. Stosowat ustalenia og61ne.

6MN

- Pow. 0,60 ha - Teren istniej4cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania. Dopuszcza
wydzielenie nowych dzialek pod

zabudow~

si~

mieszkaniow4

jednorodzinn4, min. wielkosci 700 m2 • Stosowat ustalenia
og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2, HI, H3, Kl.

7MR

- Pow. 0,24 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania. Jak dia 4'MR.

8MR

- Pow. 0,16 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania. Jak dia 4'MR.

9MN

- Pow. 1,23 ha - Teren istniej4cej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wielkost projektowanych dzialek
700 m2

-

1500 m2 • Linia zabudowy 8 m od Iinii rozgraniczaj4cej

pas techniczny drogi gminnej. Stosowac ustalenia og6Ine
wymagania realizacyjne C, G2, HI, K3, Kl. F.

10MR

- Pow. 0,10 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania. Jak 4'MR.

IlMR

- Pow. 0,08 ha - j.w.

oraz
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12MR
13MN

Pow. 0,22 ha - j.w.

+

U - Pow. 0,23 ha - Teren projektowanej zabudowy mieszkBniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem uslug nieuci4zliwych (handel,

gastronomia, rzemioslo). Linia zabudowy od linii rozgrani 
czaj4cej drogi kraj. kl III NR 6 min. 20 m, od linii rozgr.
drogi gminnej 10 m. Wjazd od drogi gminnej.
Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C,F,G2
H2,H3,K3.

14MN

+

U - Pow. 0,23 ha - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczeniem uslug nieuci4zliwych. Ustalenia jak dla

13 MN+U.

15 UH+UG - Pow. 1,35 ha - Teren projektowanej zabudowy uslugowej,
+UI
nieuci4zliwej (handel, gastronomia, motel) - obsluga ruchu
turystycznego i tranzytowego. Linia zabudowy od linii rozgr.
drogi krajowej kl. III NR 6 min 20 m. Ograniczona liczba
wjazd6w - do dw6ch. W ramach terenu wyznaczyc

powierzchni~

pod parking dla pojazd6w samochodowych. Obowi4zuje kompleksowe
opracowanie zBgospodarowania terenu.
Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C,F,G2
H2, H3, K3.

16MNU

Pow. 1,55 ha - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej
z uslugami nieuci4zliwymi (handel, rzemioslo). Linia zabudowy
od linii rozgr. drogi krajowe kl. IV NR 209 - min. 15 m.

Ograniczona liczba wjazd6w - do dw6ch. Wielkosc dzialek 1000 
2500 m2 • Wysokosc zabudow. 1~
2

kondygnacji naziemnych.

/
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Obowi~zuje

kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu.

Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, F,G2
H2, H3, K3.

17MR

Pow. 0,24 - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do da1szego
uzytkowania. - Dopuszcza
jednorodzinnq 1ub

si~ zmian~

funkcji na mieszkaniowq

mieszka1no-uslugow~.

Stosowac usta1enia

og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2, H1, H4, K2.

Pow.
+

MN

wzg1~du

ha - Teren istniejqcych ogr6dk6w przydomowych, ze
na istn.

gazoci~g

wysokoc1sn1eniowy dopuszcza

w cz~sc1 terenu wprowadzenie

sl~

~abudowy mieszkan10wej pod

warunk1em zachowan1a od gazoc14gu bezpiecznych od1eglosc1
okres1onych w przep1sach szczeg61nych.

Stosowac usta1en1a og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE jak
d1a 19 MN.
19MN

Pow. 0,52 ha - Teren istn1ej4cej nowo zrealizowanej zabudowy
m1eszkaniowej - do da1szego uzytkowania. Stosowac usta1enia
og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, H1, H3.

20MN

Pow. 0,50 ha - Teren istniejqcej nowo zrealizowanej zabudowy
m1eszkBn1owej jednorodzinnej - do dalszego uzytkowan1a.
Rea11zacjB zBbudowy na dzialkBch niezBbudowanych (26,16,
26,17) - wg ustalen 19 MN.

21MN

Pow. 0,50 hB - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Linia zabudowy od 1ini1 rozgran1czaj4cej
drogi krBjowe kl. IV NR 209 min. 15 m. Wjazd z bocznej
drog1 gminnej. Wielkosc dziBlek 700 - 1500 m2

•
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1

Wysokosc zabudowy 12 StOSOWBC

221

kondygnBcji nBziemnych.

ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C,F,G2,

H2, H3, K2.

22MR

Pow. 0,75 ha - Teren istniej4cej zabudowy zBgrodowej do
dalszego uzytkowania. Dopuszcza
mieszkaniow~

lub uslugow4

si~ zmiBn~

nieuci~zliwq

funkcji na

- SPELNIAJ4C WARUNKI

OKRE~LONE PRZEZ WOJ. KONSERWATORA ZABYTK6w.

NA TERENIE OBIEKT ZABYTKOWY WG EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ
STODOLA NR 90, DZIALKA NR 767 (J. Binkowski).
Stosowac ustalenia og61ne

oraz

WYMAGANIA REALIZACYJNE B, G2,

H1, H3, K3.

23MN

Pow. 0,73 hB - Teren istniej4cej zabudowy mieszkBlno-gospodarczej
bylej RSP - do dalszego uzytkowaniB, jako wydzielone dzialki
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem wprowBdzenia
uslug nieuci4z1iwych. Ograniczenie liczby wjazdu z drogi
mi~dzyregionBlnej

kl. III NR 6 - do jednego. W podziale terenu

na dzialki

0

wymaga

zabezpieczenia bezkolizyjnego dojazdu do kazdej

si~

funkcji mieszkaniowej lub mieszkaniowo-uslugowej

z nich, poprzez wydzielenie drogi dojazdowej.
Modernizacja, rozbudowa - wg ustalen og61nych oraz WYMAGAN
REALIZACYJNYCH C, G2, H1, H3, K3, K1.

24MNU
+

UK

+

UI

Pow. 1,00 ha - Teren istniejqcej zabudowy przeksztalconej

z zagrodowej na

mieszkaniow~

jednorodzinnq z dopuszczeniem

nieuciqzliwych uslug (handel, gastronomia) orBZ nowo zreBli
zowanej 5wietlicy wiejskiej i remizy (dz. NR 773/1),
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dopuszcza

funkcji na inne uslugi nieuci4z1iwe.

si~ zmian~

Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2,

HI, H3, K3.

25KP

Pow. 0,04 ha - Teren wydzielony z dz. NR 779/1 pod projektowane
miejsca parkowania samochod6w (przy usludze gastronomicznej).

WYMAGANIA REALIZACYJNE K3.

26UH

istniej~cej

Pow. 0,40 ha - Teren

piekarni (GS Samopomoc

Chlopska) i sklepu - do dalszego uzytkowania.

27MR

- Pow. 0,64 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy zagrodowej do

dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne. Jak dla 4'MR.

28MNU

Pow. 0,38 ha - Teren

istniej~cej

(po bylej RSP) przeznaczonej pod

zabudowy mieszkalno-socjalnej
funkcj~ mieszkalno-uslugow~.

Linia zabudowy od drogi gminnej 6 m. Stosowac ustalenia og61ne
oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2, HI, H3, K1.

29MR

Pow. 0,65 - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej - do dalszego

uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne. Jak dla 4'MR.

30HN

Pow. 0,50 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej do dalszego uzytkowania. Stosowac ustalenla
og61ne. Jak dla 4'MR.
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31UO

Pow. 0,34 - Teren

istniej~cej

szkoly podstawowej - do

dalszego uzytkowania. Rozbudowa lub modernizacja dopuszczalna.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2, H2,
H3,K1.

32EE

Pow. 0,01 ha - Teren

istniej~cej

stacji trans[ormatorowej

wiezowej murowanej do dalszego uzytkowania.

33MN

Pow. 0,50 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy zagrodowej

i mieszkaniowej jednorodzinnej - do d81szego uzytkow8nia.
StOSOW8C

ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2,

HI, H3, K1.

34RPO

Pow. 1,75 h8 - Teren istniej4cego sektora hodowlanego (po
bylej RSP) - do d81szego uzytkowania. Nie dopuszcza

si~

hodowli
G3, G2,

o technologii bezsci6lkowej. WYMAGANIA REALIZACYJNE

H2, H4, K1.

35PP+PR + RPU

Pow. 1,65 - Teren

istniej~cej

zabudowy hodowlano-produkcyjnej

(po bylej RSP) przeznaczonej n8 przetw6rstwo, rzemioslo
uslugi obslugi rolnictw8 (Teren uzyskal

zgod~

na

lub

zmian~

przeznaczenia na cele nierolnicze). Stosowac ustalenia og61ne
oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE. Jak dla 34 RPO.

36PP+PR -

Pow. 1,45 - Teren

istniej~cej

zabudowy po sektorze produkcyjno

hodowlanym bylej RSP przeznaczonej na przetw6rstwo, rzemioslo
lub uslugi obslugi rolnictwa (Teren uzyskal

zgod~

na

zmi8n~
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przeznaczenla na cele nlerolnicze).
Stosowac ustalenia og6lne . oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE.
Jak dla 34 RPO.

37US

Pow. 1,45 ha - Teren

lstniej~cego

wysyplska odpad6w

0

czasowej

lokalizacji, projektowany w ramach rekultywacjl na funkcje
rekreacjl czynnej - bolsko sportowe, oraz zlelen lzolacyjna.
Dopuszcza

sl~ reallzacj~

obiekt6w

wyl~cznle zwl~zanych

z obslu94 bolska. Stosowac ustalen18 og6lne oraz WYMAGANIA

REALIZACYJNE E, F, Kl.

38MR

Pow. 0,29 ha - Teren

lstnlej~cej

dalszego uzytkowanla. Dopuszcza

zabudowy zagrodowej - do
sl~

wprowadzenle nleuc14zliwych

uslug. Stosowac ustalen18 og6lne. J8k dla 4'MR.

Pow.

ha - Teren projektowanej zabudowy mieszkanlowej

jednorodzlnnej z uslugaml. Llnla zabudowy od 11nll rozgranl
czaj~cej

drog~ krajow~

czaj~cej

drog~

kl. IV NR 209 15 m 1 od 11nll rozgrani

wojew6dzk4 kl. V NR 170 - 10 m. Stosowac ustalenia

og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, F, G2, H2, H3.

39 RPZ

Pow. 0,76 ha - Teren istnlej4cej zabudowy hodowlanej (dr6b)
- do dalszego uzytkowanla. Dopuszcza

sl~ zm18n~

funkcjl na

innq nlerolnlcz4 pod warunklem uzyskania zgody na cele
nlerolnicze. Stosowac ustalenla og6lne. WYMAGAGANIA
REALIZACYJNE E, H3, H4, Kl.
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40 RPZ
+

MH

Pow. 0,90 ha - Teren istniej4cej zabudowy hodowlanej (dr6b)
z cz~sci4

mieszkaInq - do dalszego uzytkowania.

Ustalenia jak w p. 39 RPZ.

41RPZ

Pow. 0,76 ha - Teren projektowanej zabudowy hodowlanej.
Linia zabudowy w nawi4zaniu do Iinii zabudowy istniejqcych
obiekt6w Iecz nie bIizej niz 8 m od Iinii rozgraniczajqcej
drog~

gminnq.

Ustalenia jak dia 39 RPZ

- Iecz dodatkowo WYMAGANIA

REALIZACYJNE F.
42RPO
+ PP

Pow. 2,4 ha - Teren istniejqcej zabudowy sektora rolno
produkcyjnego - ubojnia drobiu (po bylej RSP) - okres
dalszego uzytkowania zwiqzany jest z realizacjq odcinka
(obejscia SLAWNA) drogi

mi~dzyregionalnej

ekspresowej NR 6

w PLANIE okreslonego jako rezerwa terenowa. Dopuszcza
modernizacj~

obiektu pod

wzgl~dem

si~

technologicznym i poprawienia

warunkow sanitarnych (budowa podczyszczaini i neutralizatorow
sciek6w poprodukcyjnych), Iub

zmian~

sposobu uzytkowania na

przetw6rstwo spozywcze i surowcowe.
Stosowac ustalenia ogolne, WYMAGANIA REALIZACYJNE C, C1, E,
G2, H4, K1.

43 MN

Pow. 0,75 - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania. Stosowac
ustalenia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A1, G2, H3, H4.
Na terenie obiekt zabytkowy wg ewidencji konserwatorskiej

STODOLA NR 74 - DZIALKA NR 129/2 - pocz.

xx

w. (RSP).
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44RPZ

Pow.

ha - Teren

istniej~cych

obiekt6w hodowli

[uterkowych - do daiszego uzytkowania. Dopuszcza

zwierz~t
si~ zmian~

rodzaju hodowli pod warunkiem opracowania oceny wplywu na
srodowisko oraz zachowania stre[ ochrony weterynaryjnej.
Wprowadzic wok61 dzialek hodowlsnych zielen

izolacyjn~.

Stosowac ustaienia og6ine orsz WYMAGANIA REALIZACYJNE E, H4, K1.

45 MR

Pow. 0,28 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej
dalszego uzytkowania. WYMAGANIA REALIZACYJNE

46MR

- do

- jak dis 4'MR.

Pow. 0,66 - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej

- do

dalszego uzytkowania. WYMAGANIA REALIZACYJNE jak dla 4'MR.

47MR

Pow. 1,00 - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej

do

daiszego uzytkowania. Na terenie obiekty zabytkowe wg
EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ
- BUDYNEK BRAMNY

+

STODOLA NR 68 DZIALKA NR 123 (A.Wieliczko)

- BUDYNEK BRAMNY NR 69 DZIALKA NR 124 (A. Siekiicka)
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE
A1, G2, Hl, H3, K3.

48 MN

- Pow. 0,50 ha

- Teren

istniej~cej

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej (po bylej RSP) - do daiszego uzytkowania.
Stosowac ustaienia og61ne. WYMAGANIA REALIZACYJNE jsk dia
33 MN.
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49MR

Pow. 0,45 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Obiekty zabytkowe wg EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ
- STODOLA NR 62, DZ. NR 179 (J.Zachcial)
- STODOLA NR 63, DZ. BR 181 (A. Tworek)
Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALlZACYJNE jak dla 47 MR.

50MR

Pow. 0,36 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej

- do

dalszego uzytkowenia.
Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

51MR

Pow. 0,45 he - j.w. (50MR)
Na terenie obiekty zabytkowe wg EWIDENCJI KON5ERWATOR5KIEJ

- BUDYNEK MIESZKALNY NR 59 DZ.NR 172 (St. Pawelec)
ustalenia jak dla 47 MR.

52 MR
+
+

Pow.

ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej oraz

MN

UR

warsztatu - do dalszego uzytkowania. Dopuszcza
wydzielenie dzialek pod

zabudow~

lub mieszkaniow4 z uslugami
min. 8,0

m

si~

mieszkaniow4 jednorodzinnq

nieuci~zliwymi.

Linia zabudowy

od linii rozgr. drogi gminnej. Wielkosc dzialek

min. 700 m2 • Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA
REALIZACYJNE

C, G2, H3, H4, K1.
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53MR

Pow. 0,10 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej
dalsze uzytkowanie do czasu realizacji odcinka drogi
mi~dzyregionalnej

szybkiego ruchu kl. III NR 6 (obejscie

miasta Slawna) w planie okreslonego jako rezerwa terenu.
Dopuszcza

si~ modernizacj~

i

konserwacj~

obiekt6w. Zakaz

realizacji nowych obiekt6w. WYMAGANIA REALIZACYJNE HI.

54MR

do

Pow. 1,65 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej
dalszego uzytkowania. Dopuszcza

si~ zmian~

funkcji na

mieszkaniow4 jednorodzinn4. Stosowac ustalenia og6lne

oraz

WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2, HI, H3.

55MN

Pow. 0,22 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej
przeksztalconej na mieszkaniow4 jednorodzinn4

- do dalszego

uzytkowania. WYMAGANIA REALIZACYJNE jak 54 MR.

56MR

Pow. 0,20 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej do
dalszego uzytkowania. Ustalenia jak 54 MR.

57MR

Pow. 0,36 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej do
dalszego uzytkowania. Ustalenia jak 54 MR.

58MW

Pow. 0,26 ha - Teren istniej4cej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z budynkami gospodarczo-garazowymi
do dalszego uzytkowania (DOM NAUCZYCIELA). Stosowac
ustalenia og6lne. WYMAGANIA REALIZACYJNE H3.

- 44 
j

59MR

Pow. 1,15 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej
do dalszego uzytkowania.

Na terenie obiekty zabytkowe wg EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ
- BUDYNEK MIESZKALNY NR 32 DZ.NR 812 (T.Skrzypski) MUR. 1909 r.
Stosowat ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE - jak
dla 47 MR.

60 UH

Pow. 0,12 ha - Teren istniej4cej zlewni mleka i innych
obiekt6w jak zbiornlk ppoz, kiosk, kapliczka przydrozna

- do

dalszego uzytkowania, pod warunkiem przeniesienia dojazd6w od
ulicy lokalnej oraz uporz4dkowania architektury istniej4cych
obiekt6w.
Stosowat ustalenla ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE H3, H4, K2,
K3.

61MNU

Pow. 0,25 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej
przeksztalconej na mieszkanla jednorodzinne z dopuszczeniem
uslug (handel, gastronomia) ze

wzgl~du

na polozenie terenu

na wysepce komunikacyjnej - wszystkie elewacje oblekt6w s4
uprzywilejowane. Wjazdy od strony ulicy lokalnej. Zakaz
wjazdow od drogi kr8jowej - kl. III NR 6. Zak8z rozbudowy
lstniej4cych i realizacji nowych budynkow.
moderniz8cj~

DOPUSZCZ8 si~

w ramach istniej4cej substancji kubaturowej

d4z4c do uzyskania max. 30% zabudowy oraz

odsuni~cie

linii

zabudowy do min. 10,0 m od wlw drogi. Stosowat ustalenia
og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, H, H3.
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62MN+U

Pow. 1,15 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy dawnej i nowej

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz uslugowej (rzemioslo
i handel) - do dalszego uzytkowania. Wskazane jest
wprowadzenie w miar~ mozliwosci zieleni izolacyjnej ochronnej,

oraz przegr6d antyakustycznych, w celu ochrony przed spalinami
i haslem od drogi krajowej kl. III NR 6. Nowe obiekty
mieszkalne 1 uslugowe sytuowat w linii zabudowy 20 m od linii
rozgraniczaj4cej w/w drogi. Na terenie obiekty zabytkowe

wg

EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ
- STODOLA NR 24 DZ. BR 802/1,3

(Bronislaw Maslo). SZACH.MUR.

P. XIX w.
Stosowat ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE
A1,H3,K3.
63MN+U

Pow. 0,35 ha - Teren istniej4cej zsbudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej dawnej i nowej oraz uslugowej. Ustalenia j.w.
62 MN

64 U

+

U.

Pow. 1,38 ha - Teren istniej4cej i projektowanej zabudowy

uslugowej (handel, gastronomis, rzemioslo, kultura)
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Obowi~zuje

kompleksowe

opracowanie przestrzenno-architektoniczne calego terenu,
uwzgl~dniaj4ce istniej~c~ zabudow~,

rang~

i

uci~zliwost

drogi

kraj. (Elewacja uprzywilejowana, zielen izolacyjna, przegrody
akustyczne). W granicach terenu nalezy okreslit powierzchnie
pod parking dla klient6w. Liczba wjazd6w ograniczona do dw6ch.
Linia zabudowy 20 m od linii rozgraniczaj4cej drogi NR 6.
Procent zsbudowy max. 30%. Wielkost dzialek wedlug kompleksowego
opracowania. Wysokost max. ~ kondygnacji. Stosowat ustalenia
og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, F,H3,K3.
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65MNU

Pow. 0,55 ha - Teren istniej4cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania.
Hozliwosc wydzielenia dzialek pod
Iub

uslugow~ nieuci4zliw~.

now~ zabudow~ mieszkaniow~

Procent zabudowy max. 30%. Wielkosc

dzialek min. 700 m. Linia zabudowy od drogi NR 6 - jak w poz.
64U, od drogi gminnej min. 8,0 m. Wysokosc max

221 kondygnacji

naziemnych. Ustalenia jak dia 64U.

66MN +
UR

Pow. 0,45 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz us lug rzemiesIniczych do dalszego uzytkowania stosowac ustalenia og6Ine oraz WYHAGANIA

REALIZACYJNE jak dia 62 HN + U.

67MN

Pow. 1,10 ha

Teren istniej4cej i projektowanej zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej (zmiana uzytkowania istn. zagrody
na mieszkal. jednorodzinne). Dia projektowanej zabudowy wielkosc
dzialek min. 700 m2 • Wysokosc zabudowy do 2 kondygnacji
naziemnych. Linia zabudowy od Iinii rozgraniczaj4cej drogi
gminnej min. 8 m. Wjazdy od drogi gminnej. Stosowac ustalenia
og6Ine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C,F, G2,H3,H4,K1.

68 MN

Pow. 0,95 ha - Teren projektowanej i realizowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia j.w. p. 67 MN.

69 HR

Pow. 0,13 ha - Teren istniej4cej zabudowy zagrodowej do
dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYHAGANIA REALIZACYJNE - 4'MR.
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70 MN

Pow. 0,32 hB - Teren istniej4cej zBbudowy mieszkBniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowsnia. UstaleniB og61ne
orBz WYMAGANIA REALIZACYJNE H3, Kl.

71 MN
+

U

Pow. 2,00 ha - Teren istniej4cej zBbudowy zBgrodowej
przeksztalconej nB mieszkBniow4 jednorodzinn4, orBZ nowo
zreBlizowBnej zBbudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
projektowBnej zBbudowy mieszkBniowej jednorodzinnej. Dla
projektowBnej zBbudowy ustalenia jak w p. 67 MH.
Dopuszcza

si~

wprowadzenie w istniej4cej i projektowBnej

zBbudowie mieszkBniowej uslug nieuci4z1iwych. Stosowac
ustBleniB og61ne orBZ WYMAGANIA REALIZACYJNE - j8k 67 MNV.

72 MR

Pow. 1,10 hB - Teren istniej4cej zBbudowy zBgrodowej do

+MN
dalszego uzytkowaniB. W rBmBch terenu mozliwosc wydzielenia
dzialek pod projektowBn4

zabudow~

mieszkaniow4 jednorodzinn4.

Linia zBbudowy nawi4zuj4cB do linii zabudowy istniej4cej.
Wysokosc
Stosowac

1
12
kondygnBcji nBziemnych.

ustaleniB og61ne orBZ WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2,

HI, H3, Kl.

73 MR

Pow. 0,15 hB - Teren istniej4cej zBbudowy zagrodowej
do dBlszego uzytkowania.
StosoWBC ustaleniB og61ne orBZ WYMAGANIA REALIZACYJNE 4'MR.

74MW

Pow. 1,74 hB - Teren istniej4cej zBbudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej "OSIEDLE LE~NIK6w" (NADLE~NICTWO SLAWNO)

z budynkBmi gospodBrczo-gBrBzowymi oraz kotlowniq c.o.
do dalszego uzytkowania.
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Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

E, G2, H2, H3, K1, K2.

75 ZP

Pow. 0,50 ha - Teren zabytkowego cmentarza do zachowBnia

jako zielen p8rkowo-lesnB. StOSOWBC ustalenia ogolne oraz
WYMAGANIA REALIZACYJNE A1,A2

76MNU

Pow. 0,55 h8 - Teren istniejqcej nowej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej or8Z uslugowej rzemieslniczej - do dalszego
uzytkowBnia. StOSOW8C ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA
REALIZACYJNE HI, H3, K2.

77RL

Pow. 10,60 ha - Teren kompleksu lesnego (N8dlesnictwo Slawno).
Obowiqzujq rygory ochrony las6w. Wszelkie dzial8nia inwestycyjne
i

78RPZ

porz~dkowe

bez zgody i nadzoru Nadlesnictwa Slawno z8kazane.

Pow.o,90 hB - Teren istniejqcych obiektow hodowli zwierzqt
[uterkowych - do dalszego uzytkowBnia pod warunkiem
oprBcowania oceny wplywu na srodowisko or8Z zachowania stre[
ochrony weterynaryjnej. Minimalnq

stre[~

okreslono na 100 m, w kt6rej zakazuje

si~

uciqzliwosci
do

CZ8SU

[unkcjonowania

hodowli realizacji obiektow mieszkalnych, uzytecznosci
publicznej i uslug. Ocena

ze

nalezy

zwi~kszyc

wplywu nB srodowisko moze wyk8zac,

obszar uciqzliwosci sanitarnej lub w ogole

wykluczyc

hodowl~

Niezb~dne

jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej wok61 dzialek

hodowlanych.

na tym terenie zwierzqt [uterkowych.
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Stosowac ustalenia ogolne oraz

WYMAGANIA REALIZACYJNE

C1, C2, E, H4.

79 MN
+

U

Pow. 0,65 ha - Teren istniej4cej zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania. Dopuszcza
wprowadzenie uslug

nieuci~zliwych

si~

oraz wydzielenia nowych

dzialek budowlanych, nie mniejszych niz 700 mZ • Nawi4zac
do istniejqcej zabudowy . Stosowac ustalenia og61ne oraz

WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2, H1, H3, K1.

80 HNU

Pow. 0,3Sha

Teren istniej4cej i realizowanej zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami handlu, rzemiosla
(warsztat samochodowy) - do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

C, G2, H1, H3, K3.

81MR

Pow. 0,40 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej do

dalszego uzytkowania. Na terenie obiekt zabytkowy wg EWIDENCJI
KONSERWATORSKIEJ :
- WOZOWNIA NR 133 DZIALKA NR 720/3 (St. Kwiatek) SZACH.MUR.
2 pol. XIX w.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A1,

G2, H1, H3, K3.

82 MN

Pow. 0,45 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania. Stosowac
ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE H1, H3.
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83 UH

Pow. 0,13 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy uslugowej -

do dalszego uzytkowania. Stosowac ustalenia og6lne.

84 HR

Pow. 3,74 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy zagrodowej -

do dalszego uzytkowania. Dopuszcza
mieszkaniow~

lub uslugi

si~

nieuci~zliwe.

zmian~

funkcji na

Na terenie obiekt

zabytkowy wg EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ
STODOLA NR 108 DZIALKA NR 705/1 (P. Boksa) SZACH. 2 pol.

XIX w.
Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE AI,
G2, HI, H3, H4, K3.

85UH

Pow. 0,07 ha - Teren

b~d~cej

w realizacji zabudowy uslugowej

(handel, gastronomia). Teren wydzielony z terenu zagrody
- uzyskal

zgod~

na

zmian~

przeznaczenia na cele nierolnicze.

Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2,
HI, H3, K3.

86

MN

Pow. 0,10 hB - Teren nowo zrealizowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Dopuszcza

si~

wprowadzenie uslug. Linia zabudowy min. 15 m od

linii rozgraniczaj4cej

drog~

NR 6. Stosowac ustalenia og6lne

oraz WYMAGANIA C, G2, HI, H3, K3.

87 UG
+ UH

Pow. 0,07 ha - Teren pod

projektowan~

(handel, gastronomia) - wymaga

si~

zabudow~

uslugow4

likwidacji czasowych

nietrwalych kioskow i zrealizowanie obiektow trwalych
walorach estetycznych. Stosowac ustalenia og6lne oraz
WYMAGANIA REALIZACYJNE C,F, G2, H2, H3.

0

wysokich

- 51 

88 EG

Pow. 0,14 m - Teren pod

projektowan~

stacj~

gazu.

pomiarow~

Realizacja zgodnie z przepisami szczeg61nymi
obiektow

redukcyjno

0

w/w funkcji 1

dotycz~cymi

wymagan technologicznych. Zakaz

zabudowy w promieniu 50 m budynk6w na pobyt ludzi i
Stosowac ustalenia ogolne

zwierz~t.

oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE E,F.

(RYSUNEK PLANU SKALA 1:25 000 , PLANSZA NR 1/3)

2/.

SYMBOL A.1.2. - A.1.6

a/

A. 1. 2. RPO

KtODNO (GOSPODARSTWO PGR

nalez~ce

do AWRSP) 

istniej4ce obiekty hodowlane, magazynowe

- do

dalszego uzytkowania,

b/

A.1.3. ZL

Teren pod projektowane zalesienie dz.dz. NR NR
1329/9 i 1330
- Pow. 3,65 ha
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c/ A.1.4.EE

Teren pod pro]ektowanq

e1ektrowni~

wodnq "POMILOWO"

dzialka NR 510 zloka1izowana na rzece Wieprzy przy wsi
Pomilowo.
Na terenie dopuszcza

si~

budow~

obiektow zwiqzanych

wylqcznie z techno10gi q e1ektrowni wodnejo Zakaz

zabudowy

mieszkaniowej i innej przeznaczonej na pobyt 1udzi
i zwierzqt.
Teren uzyskal

zgod~

na wylqczenie spod uzytkowania

ro1niczego pod symbo1em A.1.9. EE.
Stosowac

d/ A .1. 5. WZ

us

tal eni a ogol ne oraz WYl-JAGANIA REALlZACYJNE £., F

Teren istniejqcej stac]i wodociqgowej z
zloka1izowanej w granicach

obr~bu

uj~ciem

wody

miasta SLAWNA

do da1szego uzytkowania.

Chroniony obszar zasobowy wody potenc]a1nych i istnie].
uj~t

komunalnych w rejonie SLAWNO, SLAWSKO, WARS ZKO WO,

WARSZK6r,..;KO.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REAL12ACYJN£

A2, C1, C2,

E, F.

e/ A.l.E. "OW" - Streia wzgl fidne ] ochrony archeologicznej. Se c.s ow a e
ustalenia ogolne oraz WYf'JAGANJA REALJ2ACYJNf. D. 111.
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A. 2. q. OBR~B WARSZK6~/KO

2.

1/.

MR

A.2.1.

NR

64 (RYSUNEK PLANU SKALA 1:25 000
PLANSZA NR 1/3)

WARSZK6wKO

Tereny istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego
uzytkowania.
OBIEKTY ZABYTKm/E W EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ
- Budynek mieszkalny NR 20, dzialka NR 39/1
- Budynek mieszkalny NR 31, dzialka NR 115.
Wszelkie zmiany inwestycyjne wg WY~MGAN REALIZACYJNYCH
Al,

, G2, H1, H4, K1.

Stosowac ustalenia ogolne.

MN

Tereny istniejqcej lub zlikwidowanej zabudowy zagrodowej
przeksztalca
Dopuszcza

si~

si~

na

funkcj~

mieszkaniowq

jednorodzinn~.

wprowadzenie nieuciqzliwych us lug (handel,

gastronomia, rzemioslo, kultura). Zmiany obejmujq dzialki
NR NR

3, 4/1, 6,

7,8, 11, 14, 19, 20, 21, 25/1, 26, 27/1,

27, 29, 40/1, 42/2, 44/3, 107/2, 120, 130/2.

Linis zabudowy nowo realizowanych budynkow min. 6 m od 1ini1
rozgraniczajqcej drogi gminnej. Wielkosc dzialek min. 700 m2 •
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2, H1,
H2, H4, K1.

MN

Tereny istniejqcej zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
do dalszego uzytkowania. Dopuszcza

si~

wych uslug. Stosowac ustalenia ogolne.

/

wprowadzen1e nieuciqzli
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Teren istniejqcej stacji transformatorowej wiezowej

£E

- do dalszego

2/.A.2.1.1. UK
+UH

uzytko~/ania

- dz. NR 69.

Teren istniejqcych usIug - do da1szego uzytkowania

UK - dziaIka NR 3/1 -

~WIETLICA

UH - dziaEa NR 30/1 - sk1ep z cZ/isci q mieszka1nq.
DOpuS2cza

si~

zmian/i funkcji na inne nieuciqz1iwe

usIugi.
Stosowac usta1enia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJN£
C,G2, HI, H2, K1.

3/.

A. 2. 1 . 2.
+

WZ

MN+U

Pow. 0,73 ha - Teren pod projektowane uj/icie wody

z obiektami towarzyszqcymi DZIA£KA NR 31/1.
Dopuszcza si/i zmian/i funkcji terenu na mieszkaniowq

z dopuszczeniem usIug nieuciqz1iwych. Stosowac usta1enia
og6lne. WYMAGANIA REALIZACYJNE C , C1, F, K1.

4/. A.2.1.3. MN
+U

Pow. 3,0 ha - Teren pod projektowanq zabudow/i
mieszkanioWq jednorodzinnq z dopuszczeniem wprowadzenia
usIug nieuciqzliwych (handel, rzemiosIo, gastronomia)
1ub mieszkaniowq z usIugami rzemies1niczymi. DziaIka
NR 130/1 (po byIej RSP). Zgod/i za zmianli sposobu
uzytkowania na ce1e niero1nicze

uzyskano w poprzednim

MPZP Gminy SIawno.
Wielkosci dzialek: mieszkaniowe jednorodzlnne 700-1500 m 2
mieszkaniowe z usIugami rzemles1niczyml 1000-2500 m 2 •
Linla zabudowy od 1inii rozgraniczajqcej drogi gminne
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min. 8 m od drag dojazdowych mIn. 6 m. [iczba wjazdow
dowolna .

Obowi~zuje

kompleksowe opracowanie przesLLzenno

architektoniczne calego terenu. hi ramach opracowania
wydzielit teren pod kontenery na odpadki utytkowe.
Stosowat ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

C,Cl,F,G2,H2,H4,Kl.

5/.

A.2.1.4. UI

•

WZ

Pow. 0.19 ha - Teren pod projektowany zbiornik ppot.
lub

uj~cie

wody z obiektami

towarzysz~cymi.

Dzialka

NR 105/ 1. Ustalenia og61ne ora z WYMAGANIA REALIZACYJNE elf

E. F. Kl .

6/.

A.2.2 . ZP

Teren zabytkowego cmentarza ewangelicko-augsburskiego

z I I pol. XIX w. Dzialka NR 90/1 - do zachowania jako
zielen parkowa. Zakaz dzialan inwestycyjnych.
Stosowat ustalenia og61ne oraz

WY~~GANIA

REALIZACYJNE

AI. A2.

7/.

A.2.J. RPZ

Teren istniejqcej zabudowy produkcyjno-hodowlanej drobiu
- do dalszego uzytkowania (RSP). Dzialka NR 152/2.
Dopuszcza

si~

rozbudow~

(dzialka NR 152/6) oraz

rodzaju hodowli. Stosowat ustalenia ogalne oraz
WYMAGANIA REALIZACYJN£ E, F. GJ. H4. Kl.

zmian~

- 56 

3. - A.3.0.

TYCHOWO

OBR~B

NR

6 5

(RYSUNEK PLANU SKALA

1:25 000
1/.

MR

A. 3.1. T Y C HOW

°

PLANSZA 1/3)

Tereny istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego uzytkowania.
Dopuszcza

si~

zmian~

sposobu uzytkowania na mieszkaniowq jednoro

dzinnq. Wszelkie zmiany inwestycyjne wedlug ustalen ogolnych oraz
WYMAGAN REALIZACYJNYCH C, G2, H1, H3.

MN

Tereny istniejqcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dBlszego uzytkowania. Dopuszcza

si~

- do

wprowadzenie us lug nieuciqzli

wych (handel, gastronomia, rzemioslo lekkie. Mozliwo§t

zag~szczenia

poprzez wydzielenie dzialek plombowych pod zabud. mieszkaniowq

i

uslugi
dz.dz. NR 225 - pow. 0,19 ha

MW

NR 256

0,07 ha

NR 257

0,11 ha

NR 258

0,10 ha

NR 259

0,14 ha

stosowac ustalenia ogolne oraz
WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2,H1,
H3,K2

Tereny istniejqcej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(bylego POHZ

KWASOWO, obecnie AWR SP ) z budynkami gospodarczymi

do dalszego uzytkowania.

Teren wymaga uporzqdkowania i likwidacji substandardowej
prowizorycznej zabudowy gospodarczej. Wprowadzenle zieleni
lzolacyjnej od sektora prod.hodow. (tartak).
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2, H3.

h

I
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"0"

Tereny istniejqcych ogr6dk6w dzialkowych przydomowych dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dz. NR NR 193 , 196
187

i

do dalszego uzytkowania bez prawa zabud owy trwalej

i prowizorycznej od drogi krajowej kl. IV NR 209 sadzenie
upraw sadowniczych i warzyw min. 10 m od linii rozgranicza
jqcej (ochrona przed skazeniem roslon spozywchych).

U£

Teren istniejqcej poczty z centralq telefonicznq ora z
z

cz~sciq

mieszkalnq - do dalszego uzytkowania dz. NR 98/1.

Stosowac ustalenia og61ne. WYMAGANIA REALIZACYJNE G2 , H3.

UH

Teren istniejqcej zabudowy uslugowo-handlowej dz. NR 238 do dalszego uzytkowania. Stosowac ustalenia ogolne -

dopuszcza

si~

zmian~

funkcji na innq uslugowq nieuciqzliwq.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2 ,H3.

UK

Teren istniejqcej 5wietlicy z

cz~sciq

mieszkalnq dz. NR 172

- do dalszego uzytkowania. Stosowac ustalenia ogolne.
Dopuszcza

si~

zmian~

funkcji na innq nieuciq z liwq. Ustalenia

j.w.

UI

Teren istniejqcej remizy strazackiej - dz. NR 236

- do

dalszego uzytkowania.
Dopuszcza

si~

zmian~

funkcji na innq

uslug~

nieuciqzliwq

(handel).
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2,H3.
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RLO
+ MN

Teren istniejqcej lesniczowki z
gospodarczq dz. NR 34L/3
(wg

obr~bu

cz~sclq

mieszkalno

- do dalszego uzytkowania

lesnego 34[)

Osady ropotnicze 34h, 56b, 56g przeksztafca

si~

na

mieszkania jednorodzinne.
WYMAGANIA REALIZACYJNE G2, H3.

WZ

Teren istniejqcego
(skazone
Dopuszcza

uj~cie
si~

uj~cia

wody dz. NR 264 - do likwidacji

wody).

adaptacj~

zabudowy na cele usfugowe nieuciqzliwe.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C,F,G2,H3.

RPO

Teren istniejqcego sektora hodowlano-magazynowego (obora,
przechowalnia ziemniakow, stodola - byIego POHZ - obecnie
AWR SP)

- do dalszego uzytkowania.

Stosowac ustalenia ogolne.

A. 3.1.1.

UK

Teren istniejqcego Kosciola Fl1. p.w. HB KR6LOWEJ POLSKI
do dalszego uzytkowania.

Obiekt kosciofa wpisany w rejestr zabytkow konserwatorskich
woj. slupskiego NR rej. A-174. Dziafka NR 95.
Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A1.

A.3.1.2.UO

Teren istniejq ce j szkoIy podstawowej dz. NR 272

- do dals z ego

uzytkowania. 5tosowac ustalenia ogolne oraz WYl-1AGANIA REALIZA
CYJNE A1, G2, H3.
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A.3.1 .3.

NO-

Teren pod

projektowan~

oczyszcza1ni~

sciek6w - pow. 0,5 ha

dzialka NR 47/1.
Wymaga

si~

opracowania oceny oddzialywania na srodowisko

inwestycji, do wyst4pienia

0

decyzj~

warunkow zabudowy

i zagospodarowania terenu

Techno1ogia

oczyszcza1ni zgodnie z aktua1nymi nowoczesnymi

rozwiqzaniami technicznymi. Orientacyjnq
okres1a

si~

granic~

uciqz1iwosci

na 50 m wokol dzialkl. Po opracowaniu 0.0.5.

zostanie usta10ny obszar uCiqz1iwosci sanitarnej oczyszcza1ni.
Stosowac usta1enia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C1,C2,£,
F,K1.

Teren zabytkowego cmentarza ewange1icko-augsburskiego z 11 pol.

A.3.1.4. ZR

XIX w. (NIECZYNNY)

- dz. NR 109 - do zachowania jako zie1en

parkowa. Obowiqzujq usta1enia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE
A1,A2
A.3 . 1.S. RPZ

+

- Teren istniejqcego sektora hodow1ano-produkcyjnego oraz

PP
gorze1ni - dzialka NR 248 (bylego POHZ Kwasowo, obecnie
A.W. R.S.P.J

- do da1szego uzytkowania.

Stosowac usta1enia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C1 , C2,E,G2
H2, H4.

A.3.1.6. NUS

Teren istniejqcego punktu skladowanla odpad6w komuna1nych do da1szego uzytkowania. Obszar uciqz1iwosci sanitarnej (bez

prawa zabudowyJ orientacyjny,od1eglosc 100 m wokol skladowiska.
Stosowac usta1enla ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

II

C1)E~C2~~
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A. 3. 1 . 7.

PP 

Teren wydzielony z bylego sektora hodow1ano produkcyjnego
dz . NR 35/1.
Pow. - 1,83 ha

- adaptacja obiektow pod przetworstwo

drzewne (teren uzyskal

zgod~

na wylqczenie z uzytkowania

rolniczego ). Stosowac usta1enia ogolne oraz WYMAGANIA
REALIZACYJNE E, G2, H4.

A.3.1.8 PP

Teren wydz1e1ony z istniejqcego sektora hodow1anego 
dzialka NR 102. Pow. - 0,42 ha - adaptacja lstniejqcej
zabudowy pod trak

(przetworstwo drzewne).

WYMAGA SI~ OPRACOWANIA OCENY ODDZIALYWANIA NA ~RODOWISKO
W CELU USTANOWIENIA OBSZARU OCHRONY SANITARNEJ.
uzyskal

zgod~

(Teren

na wyl. zuzytk. rolne).

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJN£ G2, £, H2,

H4.

A. 3.1. 9.

MN

Teren pod projektowanq

zabudow~

mieszkaniow~

jednorodzinnq

z dopuszczeniem uslug.

Dzialki NR NR

100/1

pow. 1,49 ha

182 i 186

pow. 0,90 ha

Tereny wymagajq kompleksowego opracowania przestrzenno
architektonicznego w

powi~zaniu

z istniejqcq zabudowq

wie10rodzinnq (dz. NR 100/1) oraz jednorodz1nnq (dz. NR 182
i 196). Prawidiowy podz1al na dziaIk1 budowlane.
Linia zabudowy 00' 11nii rozgraniczajqcej drogi krajowej
k1. IV NR 109 (Slawno-Bytaw) min. 15 m 00' drag 10ka1nych
gminnych 8 m, 00' dojazdaw wewnqtrzosiedlowych 6,0 m.
Wie1ko5c dzialek mieszkaniowych 700-1500 m2, z nieuciqz1iwym
rzemiosiem 100-2500 m2
II

•

Liczba wjazd6w drogi krajowej
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ogranlczona do dw6ch;z gmlnnych - dowolna.(Tereny uzyskaly
zgod~

na wyl. z uz. rol.). Stosowac ustalenia og6lne oraz

WYMAGANIA REALIZACYJNE C, F, G2, H2, H3, K1, K3.

A.3.1.10 WZ

Teren

pod_uj~cle

wody, dzlalka NR 250 1 ISla (dojazd).

Pow. 0,45 ha (teren uzyskal

zgod~

na wy14czenle z uzytkowania

rolnlczego). Ustanowlc strefy ochronne w trybie Prawa wodnego

na podstawle dokumentacjl hydrogeologlcznej 1 operatu wodno
prawnego. Wskazane wykonanie badan hydrogeologlcznych na
budow~ uj~cla

w tryble Prawa geologlcznego i g6rniczego.

Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C2,E,
F,K3.
A.3.1.11. U

Teren pod projektowany zesp61 zabudowy uslugowej - dzlalka
NR 270 pow. 0,54 ha. Teren uzyskany po wyburzonej zabudowle
zagrodowej oraz zaroslach (uzyskano

zgod~

na wy14czenle

z uzytkowania rolnlczego). Wymaga opracowanla kompleksowego
przestrzenno-archltektonicznego. Linla zabudowy od drogl
krajowej IV klasy NR 209,15 m. Dojazdy od drogi gminnej. Przy
zespole uslugowym przewldziec parking na samochody osobowe.
Program i wielkosc dzialek w oparciu

0

opracowanie kompleksowe

przestrzenno-architektonlczne. Elewacje uprzywilejowane od drogi
NR 209. Wysokosc zabudowan

max. 2 kondygnacje.

Stosowac ustalenla og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, F, G2,
H2, H3, K1, K3.
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2/.11.3.2.

"IJ"

Stre[a

bezwzgl~dnej

ochrony archeologicznej

(cmentarzysko kurhanowe, st. 28).
Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA
REALIZACYJNE D,A1.

3/.

A.3.3. "W"

J.w. - lecz osada wielokulturowa st. 17
Ustalenia j.w. ,

4/.

A.3.4.

ZP

Teren zabytkowego parku palacowego z konca XIX w.
- styl krajobrazowy,pow. 26,0 ha (brak palacu)
do dalszego uzytkowania. Na terenie PARKU znajduje

si~

9 pojedynczych pomnikow przyrody wpisanych w rejestr

zabytkow przyrody.
Orzeczenie NR 113-117 z 1962 oraz 467-480 z 1995 r.

Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYI1AGANIA REALIZA
CYJNE A1, A2.

5/.

A.3.5. "OW"

Stre[a

wzgl~dnej

ochrony archeologiczneJ

- stosowaE

ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE D.A1.

6/.

A.3.6. RPO

TYCHOIJO- IWANm/O
Teren istniejqcego gospodarstwa rolnego bylego POHZ
- do dalszego uzytkowania.
Gospodarstwo zawiera
(jednorodzinnq),

zabudow~

zabudow~

mieszkalno-mieszkaniowq

hodowlanq magazynowo

paszowq. StosowaE ustalenia ogolne oraz
REALIZACYJNE

G3,

H1, H 4.

~YMAGANIA
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7/. A.3.7. ZP

PDl'JNIK PRZYRODY - GLAZ NARZU1'OWY (na pol u oprawnym)
orzeczenie 6/192 z 20.06.71 r.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A2.

8/. A. 3 . 8. ZP

POMNIK PRZYRODY (grupowy) - aleja z lip drobnolistnych
- 53 szt. Przy drodze potnej na poludn. wschod od m.Tychowo

- orzeczenie 138 z 30.06.1971 r.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A2.
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4. - A.4.0.

1/. A. 4.1. -

lUT
+

US

OBR{B KWASOWO NR 70

K WAS 0 W 0

(RYSUNEK PLANU - SKALA 1:5000
PLANSZA NR 2/3)

- Pow. 1,50 ha - Teren projektowanej rekreacji czynnej - tzw.
"Wypoczynek niedzielny" dla mieszk8ficow KWASOWA I OKOLIe.
Wymagane kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu.
W programie nalezy przyjqc powierzchnie pod
boiska do gier, sanitariaty i pomost do
si~

o

plaz~

trawiastq,

w~dkowania.

wprowadzenie sezonowego punktu uslugowego

0

Dopuszcza

architekturze

wysokim standardzie, likwidowanego po sezonie.

W ramach terenu nalezy rowniez przewidziec parking na samochody
osobowe max 10 stanowisk. ehronnosc terenu okresla
100 osob. Wymaga

si~

si~

na

wprowadzenie zieleni parkowej. Istniejqcy

drzewostan zachowac. (Teren uzyskal

zgod~

na wylqczenie

z uzytkowania rolniczego).
Od drogi krajowej kl. IV NR 207 (S£AWNO-MIASTKO) wprowadzit
15 pas zieleni wysokiej, wjazd na teren jeden. Stosowac
ustalenia ogolne oraz WYMOGI REALIZAeYJNE e1, K2.

2UT

- Pow. 1,33 ha - Rezerwa terenowa do ewentualnego
programu 1.U]

z

3W

+

US.

powi~kszenia

(Teren wymaga uzyskBnia zgody na wytqczenie

uiytkowania roiniczego). Ustalenia jak dia 1.UT.

- Pow. 2,85 ha - Teren istniejqcego stawu - jeziorka - uzy tkowany
w kompieksie rekreacyjnym 1UT. Zachowac stan naturainy

przeprowadzajqc wylqcznie prace porzqdkowe i higieniczne.
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Dopuszcza

si~

sporty wodne ciche (kajak,

w~dkowanie).

Ochrona przybrzeznej flory. Stosowac ustalenia ogolne, oraz
WYMOGI REALIZACYJNE A2, C1 , K.3.

4ZP

- Pow. 0,68 ha - Teren projektowany jako zielen parkowa
roznogatunkowa, uzupelnienie terenow zie1eni przyjeziornej.
Usta1enia og6lne oraz WYMOGI REALIZACYJNE A2, C1 , K3.

5MN

- Pow. 3,0 ha

- Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej (kontynuacje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
osiedla POHZ KWASOWO). Teren uzyskal

zgod~

na

wyl~czenie

z uzytkowania r01niczego. Teren wymaga kompleksowego opracowania
zagospodarowania przestrzenno-architektonicznego w nawiqzaniu do
istniej~cej

istniej~cych

substancji kubaturowej, sieci drogowej oraz innych
elementow infrastruktury technicznej. Wie1kosc

dzialek 700 - 1000 m2

•

Dopuszcza

si~

wprowadzenie uslug nie

uciqzliwych.
Linie zabudowy od linii rozgr. ulice
Wysokosc zabudowy

112 - ~2

wewn~trzne

min. 6,0 m.

kondygnacji naziemnych.

Stosowac ustalenia og01ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C,F,G2,
H3, K1, K2.

6MW
+

f1N

- Pow. 1,30 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej wielo
rodzinnej (2 budynki mieszkalne 5 rodz.) z mOi1iwosci q
uzupelnienia z abudowq mieszkBniowq jednorodzinnq lub wielo
rodzinnq tzw. male domy mieszkalne. Teren wymaga ko mp leks owego
opracowania zagospodarowania przestrzenno-architektonicz nego

w

nawi~zaniu

do istniejqcej zabudowy i innych elementow

przestrzennych. (17MW). Ustalenia jak dla SNN.
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7NO

- Pow. 0,07 ha - Teren istniejqcej przepompowni sciekow
sanitarnych - do dalszego uzytkowania.

BRL

- Teren

istniej~cego

kompleksu lesnego - do zachowania. Zakaz

budowy. Wszelkie dzialania konserwacyjne wedlug WYMAGAN
REALIZACYJNYCH A2, C1.

9G

- Pow. 0,35 ha - Teren

istniej~cych

budynkow gospodarczych - do

dalszego uzytkowania pod warunkiem uporzqdkowania terenu oraz
poprawienia estetyki istniejqcych budynkow. Zakaz skladowania
zlomu i innych odpadow uzytkowych. Obowiqzek wprowadzenia
zieleni oslonowej (krzewy, drzewa). Dopuszcza
funkcji na niekolidujqcq z

si~ zmian~

uzytkowaniem.

istniej~cym

5tosowac ustalenia ogolne oraz wymagania realizacyjne G2, H3.

10 MNU - Pow. 0,37 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania. Dopuszcza

si~

wprowadzenie uslug nieuciqzliwych. 5tosowac ustalenie ogolne.

11 MNU - Pow. 0,41 ha - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowo
uslugowej. Wielkosc dzialek do 1000 m2

•

Wjazdy od drogi

osiedlowej. Linia zabudowy do linii rozgr. drogi krajowej
kl. IV NR 207 min. 15 m, od
-- 12
1 do
wyso k osc

1.1

221

wewn~trznej

osiedlowej

8,0

m.

kondygnacji naziemnych. 5tosowac ustalenie

og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

C,F,G2,H3,Kl,K3.
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12 MW

- Pow. 0-07 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej - do dalszego uzytkowania.

13 ZP

- Pow. 0,35 ha - Teren projektowanej zieleni parkowej (izolacyjnej).
Stosowac ustalenie og6lne.

14 0

- Pow. 0,42 ha - Teren ogr6dk6w przydomowych - do dalszego
uzytkowania. Zakaz wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy.

15 G

- Pow. 0,30 ha - Teren istniejqcych budynk6w gospodarczych dia

mieszkanc6w zabudowy wielorodzinnej - do dalszego uzytkowania.
Wymaga uporzqdkowania i Iikwidacji prowizorycznej zabudowy,
oraz obsadzenia zieleni q wysok q lub sredni q .

16 0

- Pow. 0,18 ha - Teren ogr6dk6w przydomowych - do dalszego

uzytkowania. Zakaz wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy.

18NO

- Pow. 0,03 ha - Teren istniejqcych zbiornik6w bezodplywowych dia
budynk6w gospodarczych - do dalszego uzytkowania.

19MNU

- Pow. 0,14 ha - Teren projektowanych us lug z

cZ~5ciq

mieszkaInq

wydzieiony z terenu z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(17 MW). Wysokosc zabudowy

1
12
kondygnacji naziemnej. Wymaga

si~

szczeg6Inie atrakcyjnej architektury obiekt6w.
Stosowac ustalenia og6Ine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C,F,G2,H3,
K1.

20MNU

- Pow. 0,14 ha - j.w. (10MNU).

- 68 

21MN

- Pow. 0,53 ha - Teren pod projektowanq

zabudow~

mieszkaniowq

jednorodzinnq - ustalenia jak dla 5 MN.

22ZP

- Pow. 2,28 ha - Teren rolny rezerwowany na obszar chroniqcy
tereny osiedla przed uCiqzliwosciq istniejqcej oczyszczalni.
Po opracowaniu 0.0.5 dla oczyszczalni zostanie ustalona strefa
ochronna. Teren

mi~dzy

si~

strefq a zabudowq dopuszcza

uzytkowac

jako ogrodki. WYMAGANIA REALIZACYJNE E.

23NO

- Teren istnlejqcej oczyszczalni sciekow sanitarnycj, biologiczno
mechanicznej - do dalszego uzytkowania. Dopuszcza
i

rozbudow~

si~

modernizacj~

oczyszczalni oraz wprowadzanie nowych technologii

oczyszczanla sciekow. Stosowac

ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA

REALIZACYJNE C1, C2, EA F

24US

- Pow. 0,88 ha - Teren istniejqcego boiska sportowo-rekreacyjnego
dla wsi - do dalszego uzytkowania. Dopuszcza
obiektow

wyl~cznie

si~

realizacj~

zwiqzanych z funkcjq terenu (trybuna, zespol

porn. sanltarnych). Ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Al,

C, G2, H3.

25ZP

- Pow. 3,0

ha - Teren zabytkowego parku palacowego z I pol. XX w.

w stylu romantycznym - do zachowania. Dzialka 194/1. Wymaga
uporzqdkowania i restauracji.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A1, A2.

26 0

- Teren istniejqcego

sadu - do dalszego uzytkowania.
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2 7 T' /-'
,

['I!

- Teren

istniej~ccj

masarni - do dals z yo uiytkow an l a.

Sto sowaE ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA R£ALllACYJN[ L, G2,
113,

H4 .

istniej~cego

28 0

- Teren

sadu do dalszego uiytkow ania (kompleks z 260).

29f"IN

- Teren istniejqcej zabudowy administracyjno-socjalnej (byle biura
PO HZ KWASOWO) przeksztaiconeJ na mieszkani owq . (3 rod ziny )

z budynkami gospodarczymi. Zachowat istniejqcy drzewostan.
Wszelka modernizacja, rozbudowa pod warunkiem spe inienia
WYf"~GAN REALIZACYJNYCH AI,

30RPU

- Teren

istniej~cego

A2, G2, H3.

Za kladu Naprawczo-Warsztat owego (bylego POHZ

KWASmlO - obecnie AI·mSP) przeksztalconego
rolnictwa.

(Teren uzyskal

zgod~

na

Za klad UsJugowy dla

na wylqcz enie z uiytkowania

rolniczego).
StosowaE ustalenia og61ne.

3IRPO

- Teren istniejqcego sektora hodowlano-produkcyjnego (byiego POHZ
KWASOWO - obecnie AWRSP) - do dalszego uiytkowania. Sektor
zawi era;
ob ora sciolowa na }BO sz t., cil?le.tnik adaDtoWalJY na

tuczarni~,

magazy ny paszowe, si lo sy zboiowe, magazyny zbo io we. zblo r nik p.poi.
Ws ze lkie modernizacje oraz rozbudowy dopus z czalne pod warunkiem
speJnienia ust a leii og 6 1nych oraz 1,./l'f"!A GAN A·EIIL.J7.flCYJN\'OI
HI, .

F,G2,H3,
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32MN

- Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z budynkami gospodarczymi (bylego POHZ KWASOWO - obecnie
wykupione przez uzytkownikow) - do dalszego uzytkowania.
Likwidacja prowizorycznej zabudowy gospodarczej. Dopuszcza

si~

wprowadzenie uslug nieuciqzliwych.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2, H3.

33RPU

- Pow. 0,5 ha - Teren pod projektowane uslugl dia rolnlctwa
(ewentuaina rozbudowa funkcji 30RPU) Iub rzemioslo uciqzIiwe.
(Wielkosc dzialek rzemiesIniczych 1500 - 2000 m2 uCiqzIiwosc
wylqcznie w granicach dzialki). Wymaga
do wystqpienia

0

decyzj~

warunkow

si~

•
opracowanla 0.0.5

budowy i zagospodarowania

terenu.
Stosowac ustalenia og6Ine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C1, C2, F
E, G2, H3, H4.

34WZ

Pow. 0,29 ha - Teren lstniejqcego

uj~cia

wody

z mozliwosci q

rozbudowy (uzyskano teren po Iikwidowanym jalownlku
stanie technichnym) - Teren uzyskal

zgod~

0

zlym

na wylqczenie

z uzytkowania rolniczego.
Stref~

ochronnq bezposredniq okresla

Przy rozbudowie
o

decyzj~

0

nlezb~dne

si~

na 10 m, posredniq 30m.

jest opracowanie 0.0.5. do wystqpienia

warunkach zabudowy i zagospodarowanla terenu.

Stosowac ustalenla ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Cl, C2,

35R
+

RZ

Teren upraw rolnych i uzytk6w zielonych - do dalszego
uzytkowania.

E,~.
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36MW

- Pow. 0,40 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (2 x 4 rodz.) z budynkami gospodarczymi
(bylego POHZ KWASOWO - obecnie wykupione przez uzytkownik6w)
- do dalszego uzytkowania. Wymaga

si~

uporzqdkowania terenu

przy budynkach gospodarczych oraz likwidacji prowizorycznej
zabudowy.
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJN£ G2, H3,

Kl.

37MN

- Pow. 0,60 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej jedno
rodzinnej(budynki. 2-rodz. - bylego POHZ

KWASO~/O

- obecnie

wykupione przez uzytkownik6w) - do dalszego uzytkowania.
StOSOWBC ustBlenia og61ne.

38MW

- Pow. 0,21 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (2 x 4-rodz.) z budynkami gospodarczymi (bylego
POHZ KWASOWO - wykupione przez uzytkowni6w) - do dalszego
uzytkowania. Ustalenia jak dla 36MW.

39MN

- Pow. 0,20 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (2-rodz.) bylego POHZ KWASOWO - wykupiony przez
uzytkownik6w) - do dalszego uzytkowania. Stosowac ustalenia
og61ne.

40MR

- Pow. 0,28 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uiytkowania. Dopuszcza
mieszkaniowq lub

wprow~dzenie

Stosowac ustalenia og61ne.

si~

przeksztalcenie na

uslug nieuciqzliwych.
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41MN

- Pow. 0,43 ha - Teren pod
jednorodzinn~

projektowan~ z8budow~

mieszkaniowq

wydzielony z teren6w zainwestowanych (teren

uzyskal wylqczenie z uzytkowania rolniczego). Wielkosc
dzialek 700 - 1000 m2 • Linia zabudowy od linii rozgraniczajqcej
drogi kraj. kl. IV NR 207 od 10 do 15 m. Wysokosc zabudowy

11 - ~

kondygnacji naziemnych. Dopuszcza si~ wprowadzenie

uslug. Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, F,
G2, H3, K1, K3.

42MR

- Pow. 0,22 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania. Dopuszcza

si~

przeksztalcenie na mieszka

niowq jednorodzinnq.
Stosowac ustalenia og61ne.

43MN

- Pow. 0,45 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej - do
dalszego uzytkowania z wydzielonym terenem pod projektowanq
zabudow~

mieszkaniowq.

Ustalenia jak dla 41MN.

44MN

- Pow. 0,12 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej - do
dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne.

45NR

- Pow. 0,60 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Dopuszcza

sl~

przeksztalcenie na mieszkaniowq jednorodzinnq lub

wprowadzenie uSlug nieuciqzliwych. Stosowac ustalenia og61ne.
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46MN

- Pow. 0,60 ha - Teren
przeksztB!canej nB

istniej~cej

mieszkaniow~

wydzielenia nowych dzialek pod
DOPUSZCZB

si~

zabudowy zagrodowej
jednorodzinnq. Mozliwosc

zabudow~

mieszkaniowq.

wprowadzenie uslug nieuciqzIiwych.

UstBleniB jak dia 41MN.

47MR

- Pow. 1,80 ha - Teren istniejqcej zBbudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowBniB.
Dopuszcza

si~

wprowadzenie uslug nieuciqzIiwych Iub zabudowy

mieszkBniowej jednorodzinnej.
Stosowac ustalenia og6Ine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2,
H2, H3.

48MR

- Pow. 0,12 hB - Teren

istnlej~cej

i projektowBnej zabudowy

zBgrodowej - do dalszego uzytkowania i realizacji.
Stosowac ustBleniB og6Ine orBZ WYMAGANIA REALIZACYJNE jak dia
47MR.

49UH
+

UK

- Pow. 0,40 ha - Teren istniejqcej uslugi handIowej Oz. NR 79/5
oraz swietlicy wiejskiej Oz. NR 79/4 - do dalszego uzytkowania.
W grBnicach terenu wygospodBrowac

powierzchni~

nB parking

(5 miejsc na samochody osobowe).
Stosowac ustalenia og6Ine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE K3.

50UK

- Pow. 0,19 ha - Teren zabytkowego pod ochronq Wojew6dzkiego
Konserwatora Zabytk6w czynnego kosciola - do dalszego uzytkowania.
Oblekt wpisany w Rejestr Zabytkow wojewodztwa slupski.ego NR reJ.
A-71 dzialka NR 82 - kosciol til. p.w. Niepokalanego Serea
NBjswi~tszej

Marii Panny

- mur. szach. XVI w. 1733 r. BAROK.

/

-

~

Przy Kosciele na cmentarzu

wyst~puj~

pomniki przyrody - 4 lipcy

drobnolistne - orzeczenie 111 z dnia 7.03.1962 r.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A1, A2.

51MN

- Pow. 0,07 ha - Teren
jednorodzinnej - do

istniej~cej
d~!52ego

zabudowy mieszkaniowej

uzytkowania.

Ewentuaina modernizacja i rozbudowa wedlug ustalen ogolnych

I WYMAGAN REALIZACYJNYCH C, G2, H3.

52MR

- Pow. 0,35 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
daIszego uz ytkowania.
Ustalenia jak dla 47MR.

53MR

- Pow. 0,35 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy zagrodowej - do

daIszego uzytkowania.
Ustalenia jak dia 47MR.

54MR

- Pow. 0,16 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Ustalenia jak dia 47MR.

55MN
+

U

- Pow. 1,90 ha - Teren zrealizowanego i projektowanego budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego - do dalszego uz ytkowania
i realizacji. Dia projektowanej zabudowy ustalenia jak dla 11MN.
Dopuszcza

si~

gastronomia).

wprowadzenie usiug nieu c iq z liwych (handel, rzemio s io.
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56ZP

Pow. 0,75 ha - Teren zabytkowego cmentarza - nieczynnego
ewangelicko-angsburskiego z II pol. XIX w. - do zachowania
jako

ziele~

parkowa.

Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Al,A2.

5751

- Pow.O,63 ha

- Teren specjalny po bylej zwirowni dzialka NR 197/6

( A.W.R.S.P.)

przeznaczony na punkt likwidacji rozbraja

nia niewypalow i unieszkodliwiania srodkow razenia.
Bezwzgl~dnie

wymaga

si~

opracowania Oceny Oddzialywania na

5rodowisko oraz zagospodarowania i zabezpieczenia w trybie
obowiqzujqcych przepisow szczegolnych z zakresu Obrony Cywilnej,
Ochrony 5rodowiska.
WYMAGANIA REALIZACYJNE C1, C2,

E. F.
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2/. A.4.2.

1MN

( RYSUNEK PLANU SKALA 1: 5000
PLANSZA NR 2/3)

POMILOWO

- Pow. 3,0 ha - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzlnnej. Wymaga

si~

kompleksowego opracowania

przestrzenno-architektonicznego.
Wielkosc dzialek budowlanych 700 - 1000 m2

•

Wysokosc

1% - ~

kondygnacji naziemnych. Linia zabudowy od linli rozgr. drogi
woj. kl. V NR 163 min. 10 m od 11nii rozgr. drag

wewn~trznych

dojazdowych min. 6 m. Wjazd na teren od drogi wojewodzkiej kl. V
ogranicz. do 2, od drogi gminnej ilosc wjazdow dowolna.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, F, G2,
H2, H3, K1, K2.

2MNU

- Pow. 0,83 ha - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej

z uslugami. Wymaga kompleksowego opracowania przestrzenno
architektonicznego. Wielkosc dzialek od 700 - 1500 m2 • Pozostale
ustalenia jak dla 1MN. (Teren uzyskal

zgod~

na wylqczenie

z uzytkowania rolniczego).

3MN

- Pow. 0,15 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej nowo zrealizowanej - do dalszego uz ytkowania.
Dopuszcza

si~

rozbudow~

zabudowy. Stosowac ustalenia og61ne.

Zachowac istniejqcy drzewostan.

4RPZ

- Teren istniejqcej zabudowy hodowli drobiu (nowo r ea li z owana )
- do dalszego uzytkowania, zachowac istniejqcy drzewostan.
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Stosowac ustalenia og61ne. Przy

zamierzeniach

0

rozbudowie

nalezy opracowac Ocen~ Oddzialywania na Srodowisko okreslaJqcq
mozliwosc rozbudowy. WYMAGANIA REALIZACYJNE E, K2, H2, H4.F.

4ZL

- POW. 2,90 ha - Teren pod projektowane zalesienia Dz. NR 13,
17, 18 i 19.

5MN

- Pow. 0,10 ha - Teren istniejqcej zabudowyzagrodowej w zlym
stanie techniczny. przeksztalca

si~

na

zabudow~

mieszkaniowq

jednorodzinnq.

Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2,
H2, H4. H3.

6WW

- Pow. 0,05 ha - Teren istniejqcego urzqdzenia wodnego most - jaz

z budynkiem - do dalszego uzytkowania. Wszelkie dzialania
modernizacyjno-inwestycyjne wymagajq przed
o

decyzj~

0

warunkach zabudowy i

wyst~pieniem

zagospodarowania, uzyskania

decyzji wodno-prawnej.
Stosowat ustalenia og61ne

7MN

oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Cl, C2, E.

- Pow. 0,10 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne .

BMR

- Pow.

0,05

ha - Teren istniejqce] zabudowy zagrodowej -

dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne.

do
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9MN

- Pow. 0,06 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne.

JOMN

- Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wielkosc dzialek 700 - 1000 m2

•

Wysokosc zabudowy

1·
12
7

221

kondygnacji naziemnych. Linia zabudowy min. 6 m od linii rozgr.
drogi gminnej.
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2,1-I2,

H3, H4, K1, F.

11MR

- Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego uzytkowania.
Dopuszcza

si~

przeksztalcenie na mieszkaniowq.

Stosowac ustalenia og61ne.

12MN

- Pow. 0,60 ha - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Ustalenia jak dla 10MN.

13MN

- Pow. 0,47 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej przeksztaI
canej na mieszkaniowq jednorodzinnq z mozliwosciq wydzielenia
dodatkowych dzialek budowlanych. Do projektowanej zabudowy
ustalenia jak dla 10tiN.

14££

- Pow. 0,01 ha - Teren istniejqcej stacji transformatorowej
murowanej wiezowej - do dalszego uzytkowani a . (Teren uzyskai
zgod~

na wylqczenie z uzytkowania rolniczego).
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lSMN+U - Pow. 0,60 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej
przeksztalcanej na mieszkaniowq jednorodzinnq (budynki w zlym
i srednim stanie technicznym)., z mozliwosciq wydzielenia
dodatkowych dzialek budowlanych. Ustalenia jak w 13MN.
Dopuszcza

16MN

si~

wprowadzenle uslug nieuciqzliwych.

- Pow. 0,15 ha - Teren istniejqcej ,zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania.

17MR

- Pow. 0,08 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania. (Dopuszcza

si~

przeksztalcenie na

mieszkaniowq jednorodzinnq).
Ustalenla og61ne.

18MN

- Pow. 0,40 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej (zly stan
techniczny) - przeksztaIcanej na mieszkaniowq jednorodzinnq.
Ustalenia jak 13MN.

19MR

- Pow. 0,11 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Na terenie obiekt

zabytkowy wplsany w

EWIDENCJ~

WOJEW6DZKIEGO

KONSERWATORA ZABYTK6W - Budynek mieszkalny NR 24 (wlas. T.Czupa),
dzialka NR 62 - szach. pol. XIX w. Obowiqzujq ustalenia ogolne
oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE AI, G2, HI, Ho, Kl.

20MR

- Pow. 0,16 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2, H1,f13,
H4, Kl.
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21MN+U - Pow. 1,0 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej, uSfug handlowych - do dalszego
uzytkowania, z mozliwosciq wydzielenia dodatkowych dzialek
budowlanych pod mieszkaniowq i usfugo. Dla proj. ustalenia
jak w 10MN. Na terenie obiekt zabytkowy - £widencja Woj.
Konser. Zabytk6w - budynek mieszkalny i inwestorski NR 22
(wlas. St. Ziomko Dzialka NR 107 szach. mur. pof. XIX w.).
Ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA R£ALIZACYJN£ A1, C, G2, H2,H3,

K1.

22UH+G - Pow. 0,12 ha - Teren projektowanej zabudowy uslug nieuciqzli
wych (handel, gastronomia). (Teren uzyskaI

zgod~

na wylqczenie

z uzytkowania rolniczego). Linia zabudowy min. 6 m od linii

rozgr.

drogi gminnej. Wysokosc zabudowy

naziemnych. Dopuszcza

si~

wprowadzenie

1
12
kondygnacji

cz~sci

mieszkalnej .

Ustalenia Og6lne oraz WYMAGANIA R£ALIZACYJN£ C, G2, H2, H3, K1,

F, C2.
23MR

- Pow. 0,15 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania. Stosowac ustalenia og61ne.

24MN

- Pow. 0,30 ha - Teren pod projektowanq

zabudow~

mieszkaniowq

jednorodzinnq.
Ustalenia jak dla 10MN.

25MR

- Pow. 0,14 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA R£ALIZACYJN£ G2, H1, H3.

- 81 

26MR

- Pow. 0,30 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy zagrodowej - do

dalszego uzytkowania.
Na terenie obiekt zabytkowy w EWIDENeJI WOJEW6DZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTK6W - budynek mieszkalny NR 5 (wlasn.
K. Fulawka) dzialka NR 146 - szach. mur. 2 pol. XIX w.
Obowiqzujq usta .l enia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZAeYJNE Al,

e,

27MN

G2, Hi, H3.

- Pow. 0,73 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy zagrodowej prze

ksztalcanej na mieszkaniowq jednorodzinnq z mOiliwosci q
wydzielenia dodatkowych dzialek budowlanych.
Ustalenia jak dla 10MN (z wyjqtkiem linii zabudowy - min. 15 m).

28MN

- Pow. 0,10 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia ogolne.

29PP
+

RP

+

MN

- Pow. 0,70 ha - Teren istniejqcej zabudowy produkcyjno - (UBOJNIA)
mieszkalnej - do dalszego uzytkowania z dopuszczeniem prawa do
rozbudowy. Funkcja mieszkalna dopuszczana wylqcznie dla
wlasciciela. Zakaz budowy budynkow mieszkalnych i innych oblektow
uzytecznoscl publicznej, w

~dleglosci

produkcyjnej. Przy wystqpieniu

0

produkcyjnej naleiy przedstawic
dla calego zespolu ubojni (istn.

100 m od granic

rozbudow~

Ocen~
+

i

cz~sci

modernizacj~

cz~sci

Oddzialywanla na Srod.

proj.).

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA RfALIZAeYJNE e1, e2,
f,

F, G2, H2,1I3,H4.
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30HN

- Pow. 0,10 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania.

31HN
+

UG

- Pow. 0,65 ha - Teren pod projektowanq

mieszkaniowq

z uslugami nieuciqzliwymi.
Ustalenia jak dla 2MN

32HN

zabudow~

+

U.

- Pow. 0,16 ha - Teren istniejqcej zabudowy bylej szkoly 
przeksztalcanej na mieszkaniowq jednorodzinnq.

33WZ

Pow. 0,17 ha - Teren pod projektowane
Pomilowo. Wymaga
prawnej,przed

si~

uj~cie

wody dla wsi

badan geologicznych i decyzji wodno

wyst~pieniem 0

decyzj~

0

warunkach zabudowy i

zagospodarowaniu terenu.
Orientacyjna strefa bezposrednia od studni

min 10 m, posrednia

30,0 m.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C1, C2,

E, F.

34HN

- Pow. 1,13 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej prze
ksztalcanej na mieszkaniowq jednorodzinnq oraz mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania, z mozliwosci q
wydzielenia dodatkowych dzialek budowlanych.
Ustalenia jak dla 27MN.

35MN

- Pow . 0,20 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodow ej pr ze
ksztalcanej na mieszkaniowq jednorodzinnq.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2,

H1, H3, K2.

- B3 

36NR

- Pow. 0,16 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia ogolne.

37MR

- Pow. 0,18 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Na terenie obiekt zabytkowych- EWID. WOJ. KONSERW. ZABYTKOW
- budynek mieszkalny NR 13 (loll. Bajtek) NR dzialki 175 - szach,
pol. XIX w.
Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A1,
G2, H1,

H3, H4.

38MR

- Pow. 0,10 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do

39MR

- Pow. 0,06 ha

dalszego uzytkowania. Stosowac ustalenia ogolne

40MR

- Pow. 0,08 ha

oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2, H1,

H2,H3.
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3./

a/

MR

A.4.3. - UGACIE

I

(RYSUNEK PLANU - SKALA 1:25 000)
PLANSZA 1/3
- SYMBOL A.4.3-A.4.11

Istniejqca zabudowa zagrodowa - do daiszego uzytkowania . .
Dopuszcza

si~

przeksztalcenie na

mieszkaniow~ jednorodzinn~.

Stosowac ustaienia og6ine.

MN

Istniejqca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- osady iesne (dz. NR 231/1 L)

MN

- do daiszego uzytkowania.

Istniejqca zabudowa zagrodowa przeksztalcona na

mieszkaniow~

jednorodzinnq - do daiszego uzytkowania (dz. NR 211).

b/

RPZ

A.4.4. - DYBOWO (DUBOWO)

Gospodarstwo Roine bylego POHZ Kwasowo - obecnie AWR SP
Na

terenie znajduje

si~

bukaciarnia, magazyny paszowe 

do daiszego uzytkowania.

MN

Istniejqca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (bylego POHZ
POHZ Kwasowo - wykup przez uzytkownikow)

- do daiszego

uzytkowania.
Dopuszcza

si~

przeksztalcenie calosci na indywiduaine

gospodarstwa roine z prawem do rozbudowy, orBZ reaiizacji
nowych obiektow

zwi~zanych

(hodowia, przechowainie,

z bezposredniq

produkcj~

roiniczq

siediiska zagrodowe).

Stosowac ustaienia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C,G3,
H2,H4.

~
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c/ A. 4.5. PE

Obszar zasobowy udokumentowanego z10za kredy jeziornej
"GWIAZDm/O-K~/ASOWO"

(Decyzja

zatk' .

dokumentacjq geologicznq

NR KZK/012/J/6123/92/93 z dnia 18.11.1993 r.
MO~ZNiL),

wydana przez

rezerwowany pod utworzenie terenu gorniczego w trybie

Prawa geologicznego i gorniczego (Dz.U. NR 27 z 1994 r. poz.96)
co

wiqze

si~

koniecznosci q opracowania MPZP obsz.

z

funkcjonal

nego z1oza.
Postulowane granlce terenu gorniczego wychodzqce poza obszar
zasobowy udokum. z10za naniesiono na rysunku PLANU w skali
1: 25 000.
Zgod~

na

zmian~

przeznaczenia trenow rolnych na cele nierolne

uzyskano w granicach zerowych obszaru zasobowego wed1ug
dokumentacji geologicznej - dz. NR NR 147, 150, 153, 156, 159,
161, 164, 167, 171, 174, 177 (w1asnosc prywatna) oraz

205,

206, 207, 208, 209 (A.W.R.S.P.). W celu uruchomienia
eksploatacji wymaga
Wymaga

si~

preferuje

si~

uzyskania koncesji geologicznej.

rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych,
sl~

kierunek wodno-rekreacyjny, z tym ze do

rekultywowania przystqpic mozna po rozliczeniu z10za i

zdj~ciu

z Bilansu Kopalin w Polsce.
~/YMAGANIA

d/ A. 4 . 6. NUS

REALIZACYJNE C1,C2,A2,E,F.

Teren istniejqcego tymczasowego sk1adowania odpadow

komunalnych - do dalszego uzytkowani 9 .
Do czasu uzytkowania w odlegiosci 100 m - zakaz budowy
jakicholwiek obiektow kubaturowych i niekubaturowych dla
ludzi i zwierzqt. WYMAGANIA REALIZACYJNE E,F,Cl,C2.

- 86 

el . . A . 4 . 7. ZL

- Teren pod projektowane zalesienie (Pomilowo).
Oz. NR 200/1 - pow. 0,65 ha

fl. A.4.B. "OW'

5TREFA BEZWZGCE;0NEJ OCHRONY ARCHEOWGICZNEJ (27)
Stosowat ustalenia og6lne oraz WYMAGA NIA REALIZACYJNE O.

gl. A.4.9. 51

Teren specjalny rezerwowany na cmentarzysko na

CZBS

kataklizmu, eoidemii i dzialan wojennych.

Ozia1ka NR 97. Obiekt wymaga przystosowania, zagospodaro
wania i zabezpieczenia zgodnie z abowiqzujqcymi przepisami
szczeg61owymi. Wymaga sili opracowania O.O.~.
[..JYNAGANIA REALIZACYJNE A2, C1, C2. E, F.

hi.

A.4.1D. RPO

Teren pod projektowane uprawy sadown icze - produkcja
sadzonek. Ozialka NR 188.
Oopuszcza

si~

realizacj~

obiektow zwiqzany ch z produkc]q

roln q oraz siedlisk a (zagrody).

[..Jysoko~t zabudowa~

1

1-1~

kondygnacji dla obiektow produkcyjnych (magazyny.prze cho 
walnie);

14-L -242

zgodnie z

dla zabudo\Oly !llies z k an iowej. Wielko~t ciziale k

pr ~- ramem

tec hnolo gicznym . Frocent zabudowy do 30%.

Sto sowa t us t a lenia og8lne o r a2 WYMAGANlA

c,

il.

A.4.11.

C 1,

G.J ,

/I ;: . H L"

K 1.

REACIZACYJN~

D IF.

Rejon poszukiwan zloz kopalin - pobrane proby wykaza1y wyst~
powanie piaskow kwarcowych przydatnych do szklarstwa i odlewnictwa
Niezblidne jest przeprowadzenie badan geologicznych uscislaj~cych
zasoby kopaliny, warunkowane uzyskaniem koncesji na rozpoznanie
zloza w trybie Prawa geologicznego i gorniczego. Zatwierdzenie
zasobow geologicznych udokumentowanych zloz kopalin wi~ze si~
z wymogiem opra cowania MPZP dla terenow g6rniczych.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZ. C2,E,F.

