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5. - A.S.O.

1/. A.S.l.

1PP

OBR~B

BOBROWICZKI

BOB ROW I C Z K I

- Pow. 6,95 ha - Teren

NR 68

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

projektowanych zaklad6w przemysIu
-J

+

PR

przetw6rczego (oraz rzemiosla uciqz1iwego - kontynuacja
dzie1nicy przemyslowej miasta SLAWNA.
(Teren uzyskal

zgod~

na wylqczenie z uzytkowania ro1niczego)

W ramach terenu na1ezy rozwiqzac

gospodark~

zakladow przetworczych i rzemiosla

0

sciekowq d1a

uci~zliwego.

Teren wymaga

komp1eksowego opracowania programowo-przestrzennego

uwzg1~dniajq-

cego istniejqce w sqsiedztwie zaklady miasta SLAWNA. Obowiqzuje
opracowanie Oceny Oddzialywania na $rodowisko na caly teren 1ub
pojedynczq

inwestycj~.

Strefy uciqz1iwosci wynikajqce z techno

10gii produkcji i funkcji winny zawierac

si~

w graniach wlasnej

dzialki.
Linie zabudowy min. 10 m od 1inii rozgraniczajqcej drogi
10ka1nej. Wie1kosc dzialek, wysokosc zabudowy wedlug wymagan
techno10gicznych i programowych okres10nych w komp1eksowym
opracowaniu przestrzenno-programowym.
Procent zabudowy max 40%. Obowiqzek wprowadzenia zie1eni
izo1acyjnej r6znogatunkowej i

wie10pi~trowej.

Zakaz wprowadzania

funkcji mieszkaniowej i innej wymagajqcej ochrony sanitarnej.
Stosowac usta1enia og61ne oraz WYMAGANIA REACIZAeYJNE e1, e2,
E,

F, G1,

H3, H4, K.1, K 12.
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2ZD

- Pow. 9,00 ha - Teren projektowanych ogrodow dzia!kowych.
Zakazuje

si~

budowanie obiektow trwa!ych.

Dopuszcza

si~

uzytkowej

0

wy!qcznie stawianie altanek do 12 m2 powierzchni

wysokosci 1 kondygnacji, dach stromy formq

architektonicznq nawiqzac do tradycyjnej historycznej altany
ogrodowej.

W ramach terenu nalezy wydzielit miejsce na parkowanie samochodow
osobowych. Liczba wjazdow od drogi lokalnej dowolna.
Stosowac us tal enia ogolJJe oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE KI.

3PP
+PR

- Pow. 8,00 ha - Teren pod projektowany przemysl przetworczy oraz
rzemios!o uciqzliwe.
Ustalenia jak dla 1PP
(Teren uzyska!

4PP
+PR

zgod~

+

na

zmian~

przeznaczenia na cele nierolnicze).

Pow. 4,97 ha - Teren pod projektowany przemys! przetworczy oraz
rzemios!o uciqiliwe.
(Teren uzyska!

zgod~

Ustalenia jak dla 1PP

5MNU

PR.

na
+

zmian~

przeznaczenia na cele nierolne).

PR.

- Pow. 2,63 ha - Teren pod projektowanq

zabudow~

z us!ugami rzemieslniczymi nieuciqiliwymi.

na

zmian~

mieszkaniowq

(Teren uzyska!

zgod~

przeznaczenia na cele nierolne). Obowiqzuje kompleksowe

opracowanie przestrzenno-architektoniczne terenu, okreslajqce
podziaJ dzia!ek budowlanych i

[arm~

Wielkosc dzia!ek ad ]000 - 2500 m2

•

zabudawy.
Wysokosc

1% -

~ kand yg nacji

naziemnych (ostatnia najwyzsza kondygnacja w mansardz ie ) .
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Procent zabudowy dzialki max 30%. Obowiqzek wprowadzenia zie1eni
izo1acyjnej. Przy inwestycjach
wymaga

przy wystqpieniu

si~

0

mog~cych
decyzj~

i zagospodarowania terenu opracowac

0

pogorszyc stan srodowiska
warunkach zabudowy

Ocen~

Oddzialywania na

Srodowisko.
Stosowac usta1enia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, CI,E/G1 ,F,
H2, H3.

6MR

- Pow. 0,08 he - Teren

istniej~cej

uzytkowania. Dopuszcza

si~

zebudowy zagrodowej do da1szego

przeksztalcenie na mieszkeniowq

jednorodzinnq z moz1iwosciq rozbudowy.
Stosowac usta1enia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G1, H2,
H3.

7~

+

U

- Pow. 0,24 he - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej jedno
codzinnej - do da1szego uzytkowania.
Dopuszcza

si~

wprowadzenie nieuciqz1iwych uslug. Przy ewentua1nej

rozbudowie lub budowie nawiqzac do istniejqcej 1inii zabudowy
Iecz niemniej niz 10,5 m ad

kraw~dzi

jezdni, oraz stosowac nalezy

ekrany akustyczne (sto1arka okienna 3-warstwowo-szklana, zielen
izolacyjna).
Stosowac usta1enia ogolne oraz WYMAGAN1A REALIZACYJNE C, C1, Gl, F,
H2, H3, K3.

BMN

- Pow. 0,15 ha - Teren istniejqcej (nowej) zabudowy mieszkaniowej
jednorod z inne] - do dalszego uzytkowania.
Ustalenia jak dia TMN

+

U.
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9PR

- Teren

istniej~cej

zabudowy

0

funkcji mieszanej HODOWLA DROBIU,

UBOJNIA, MAsARNIA, GOsPODARCZA - do dalszego uzytkowania.
Dopuszcza

si~

rozbudow~

funkcji hodowlanej i przetworczej

w kierunku polnocnym, pod warunkiem opracowania 0 . 0.5, zastoso
wania technologii hodowlanej i produkcyjnej wykluczajqcej
oddzialywanie

uci~zliwe

wychodzqce poza granice wlasnej dzialki.

Obowiqzek wprowadzenia zieleni izolacyjnej. Rozwiqzanie gospodarki
sCiekowej technologicznej, neutralizacja odpadow w granicach
wlasnej dzialki.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REA[IZACYJNE C, C1, C2,£,
F, G1, H2, H3, H4, K1.

10MNU

- Pow. 0,32 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej (nowej) - do dalszego uzytkowania. Dopuszcza
wprowadzenie uslug

nieuci~zliwych,oraz

ewentualnq

si~

rozbudow~.

stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REA[IZACYJNE C, C1,G1,
H2, H3.

11RPZ

- Pow. 0,70 ha - Teren istniejqcej zabudowy hodowlanej drobiu
rkurnik")

- do dalszego uzytkow8nia.

Stosowac ust81enia og61ne.

12MR

- Pow. 0,19 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania. Dopuszcza
mieszkaniowq jednorodzinnq.
Stosowac ustalenia og61ne.

si~

przeksztalcenie na
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13MW

Pow. 0,40 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy mieszkaniowej wielo

rodzinnej z garazami. (Dom nauczyciela - budynek 6-cio rodz.).
- do dalszego uzytkowania.

Stosowac ustalenia og61ne.

14MR

- Pow. 0,36 ha - Teren

istniejqcej zabudowy zagrodowej - do

dalszego uzytkowania. Dopuszcza
mieszkaniow~

si~

przeksztalcenie na

jednorodzinnq.

Stosowac ustalenia og61ne.

15MN

- Pow. 0,50 ha - Teren istniejqcej oraz realizowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza
uciqzliwych

si~

wprowadzenie nie

uslug.

Stosowac ustalenia og61ne.

·/

.

16MR

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

si~

przeksztalcenie na

mieszkaniowq jednorodzinnq.
Stosowac ustalenia og61ne.

17MN

- Pow. 0,30 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej jedno
rodzinnej - do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne.

laMR

- Pow. 0,25 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodoweJ - do

,dalszego uzytk owania. Dopuszcza
niowq jednorodzinnq.
StosoW8~

)

ustalenia og61ne.

si~

prze k sztalcenie na mieszka
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19MN

- Pow. 1,85 he - Teren
przeksztalconej na

istniej~cej

mieszkaniow~

zabudowy zagrodowej
jednorodzinnq oraz reaIizowanej

i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokost
zabudowy do

221

kondygnacji. Linia zabudowy dIe projektowanej

zabudowy w nawiqzaniu do budynkow istniejqcych, Iecz nie mniej
niz 10,5 m od

kraw~dzi

jezdni, drogi ki. III NR 6.

5tosowac ustalenia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE jak dia

7 MN+U.
20MR

- Pow. 0,60 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia ogoine.

21MR

- Pow. 0,30 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy zagrodowej - do

dalszego uzytkowania.
5tosowat ustalenia og6lne.

22MR

- Pow. 0,17 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og6lne.

23MR

- Pow. 0,18 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
5tosowac ustalenia og61ne.

24MR

- Pow. 0,32 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia ogoine.

I
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25MN

- Pow. 0,85 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej z mozliwosci q wydzielenia dodatkowych dzialek
budowlanych pod

projektowan~ zabudow~ mieszkaniow~.

dzialek od 700 - 1000 m2 • Wysokosc

1

12

•

221

Wielkosc

kondygnacji

naziemnych. Linia zabudowy w nawiqzaniu do istniejqcej zabudowy.
Stosowac ustalenia og61ne.

26MR

- Pow. 0,13 ha - Teren istniejqC0j zabudowy zagrodowej - do dalszego
uzytkowania. Dopuszcza

si~

przeksztalcenie na mieszkaniowq

jednorodzinnq.
Stosowac ustalenia og61ne.

27RPZ

- Pow. 0,45 ha - Teren istniejqcej zabudowy hodowlanej (lisiarnia)
- do dalszego uzytkowania.

W odleglosci min. 100 m zakaz budowy obiekt6w mieszkalnych,
uslugowych i innych na pobyt ludzi.

WYMAGANIA REALIZACYJNE C1, E, G1, H4.

28MR

- Pow. 0,20 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego

uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne.

29MR

- Pow. 0,74 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego
uzytkowania. Mozliwosc odtworzenia zabudowy po wyburzonej
zagrodzie. Dopuszcza

si~

przeksztalcenie na mieszkaniowq jedno

rodzinnq oraz uSlug nieuciqzliwe.
Stosowac ustalenia og61ne.
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30RPO

- Pow. 2,0 hB - Teren pod projektowanq

zabudow~

hodowlano

produkcyjnq (szklarnie, hodowlB zwlerzqt, drobiu).
Stosowac ustaleniB ogolne,

oraz WYMAGANIA R£ALIZACYJN£ C, C1, C2,

£, F, G1, H2, H4. K1.

31RPZ

- Pow. 1,37 ha - Teren istniejqcej zBbudowy hodowli drobiu
("kurniki") - do dalszego uiytkowania.
Stosowac ustalenla ogolne.

32££

- Pow. 0,01 ha - Teren istniejqcej stacji transformatorowej
murowanej wieiowej - do dalszego uiytkowania.

33UI
+UH

- Pow. 2,10 ha - Teren pod projektowany zespol zabudowy ustugowej
- obsluga turystyki (Motel, handel, gastronomia, stacja paliw).

+UG

Obowiqzuje kompleksowe opracowanie programowo-przestrzenno
architektoniczne. Wymaga
o

decyzj~

0

s1~

opracowan1e 0.0.5 przy wystqpieniu

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Lin1a zabudowy od l1nii rozgranlczajqcej drogi krajowej kl.III

NR 6 - 20 m. Wszystkie elewacje obiektow kubaturowych uprzywilejo
wane. Procent zabudowy max 40%. Wysokosc 1 - ~
2

kondygnacji.

Obowiqzek wprowadzenia zieleni izolacyjnej i ozdobnej. (Teren
zgod~

uzyskal

na

zmian~

przeznaczenia na cele nierolnicze).

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA R£ALIZACYJNE

C, C1,GI,

£, F, H2, H3, H4, K3, K4.

34MNU

- Pow. 1,20 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej i mieszka
niowej do przeksztalcenia na mieszkaniowq jednorodzinnq

z mOiliwosciq wydzielenia nowych dzialek budowlanych na

zabudow~

mieszkaniowq lub mieszkaniowo-uslugowq. Wielkosc dzialek 1000 
1500 m2

•
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~ kondygnacji naziemnych.

1

Wysokost zabudowy 12

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, F,

G, H2, H4, K2, K3.

35f-JN

- Pow. 1,45 ha - Teren

istniej~cej

do dalszego uzytkowania. Dopuszcza

zabudowy mieszkaniowej (nowa)
si~

wprowadzenie usiug

nieuci<'J.zliwych.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G1, H2,
H3, H4.

36MNU

- Pow. 0,21 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej przeksztai
canej na

mieszkaniow~

jednorodzinnq oraz moiliwosc wydzielenia

dzialki mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uslug.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G1, H2,
H3, H4.

37MN
+

UR

- Pow. 0,88 ha - Teren istniejqcej i realizowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G1, H2,
H3, H4.

38MNU

- Pow. 0,70 ha - Teren pod prajektowanq

zabudow~

mieszkaniowq

jednorodzinnq z uslugami. Wielkosc dziaiek 700 - 1500 m2 •
Wysokosc zabudowy

Jl2 - ~2

kondygnacj i. Procen t zabudo~/y max

30%.

Linia Zabudowy ad

kraw~dzi

jezdni min. 8,0 m. (Teren uzyskal

zgod~

na wylqczenie z uzytkowania ralniczego).
Stasowac ustalenia og61ne
Gl, H2, H3, H4, K1.

oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

C, C1,F,
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39MNU

- Pow. 0,69 ha - Rezerwa terenu pod
jednorodzinn~
zmian~

zabudow~ mieszkaniow~

z uslugami. Teren wymaga uzyskania zgody na

przeznaczenia na cele nierolnicze.

Ustalenia jak dla 38 MNU.

40MR

- Pow. 0,13 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego
uzytkowania. Dopuszcza

si~

przeksztalcenie na mieszkaniowq

jednorodzinnq.
Stosowac ustalenia og61ne.

41MN

- Pow. 0,83 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy zagrodowej przeksztalconej

na mieszkaniowq jednorodzinnq.
Stosowac ustalenia og61ne.

42MR

- Pow. 0,60 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy zagrodowej - do dalszego

uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne.

43W

- Pow. 0,25 ha - Istniejqcy stew (zakaz odprowadzania sciek6w) - do
utrzymania.
Stosowac ustalenia og61ne.

44MR

- Pow. 0,17 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego
uzytkowania.
Ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALI2ACYJNE Gl, Hl, H4, Kl .
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45HN

- Pow. 0,40 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy zagrodowej

przeksztalconej na mieszkaniowq jednorodzinnq.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G1,
H1, H4, Kl.

46HN

- Pow. 0,18 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy mieszkaniowej jedno

rodzinnej - do dalszego uzytkowania.

Stosowac ustalenia og61ne.

47RPO

- Pow. 2,67 ha - Teren pod
~ub

projektowan~

prod. rolnq (szklarnie)

hodowlanq (drob).

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, C1, Gl, E, F,
H2,

H4, Kl.

Dopuszcza

48RPZ

sl~

wprowadzenie

cz~scl

mieszkalnej (zagroda).

- Pow. 1,69 ha - Teren istniejqcej zabudowy hodowlanej (drob)

- do dalszego uzytkowania.
Dopuszcza

si~

zmian~

rodzaju hodowli pod warunkiem opracowania

0.0.5.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C1, C2,
E,

49HR

G1, H2, H4.

- Pow. 0,60 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego
uzytkowania.
Ustalenia jak dls 42MR.

50HR

- Pow. 0,65 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego

uzytkowan,i a.

Ustalenia jak dla 42MR.

- 98 

51MN

- Pow. 0,09 ha - Teren

istniej~cej

zabudowy z8grodowej

przeksztalconej na mieszkaniowq jednorodzinnq.
Stosowac ustalenia og61ne.

52££

- Pow. 0,01 ha - Teren istniejqcej stacji transformatorowej murow.
wiezowa - do dalszego uzytkowania.

53MN

- Pow. 0,51 h8 - Rezerwa terenu pod projektowanq

zabudow~

mieszka

niowq jednorodzinnq.
Ustalenia jak dla 38MNU.

54MN

- Pow. 0,82 ha - Teren pod projektow8nq

z8budow~

mieszkaniowq

zabudow~

mieszkaniowq

jednorodzinnq.
Ustalenia jak dla 38 MNU.

55MN

- Pow. 0,17 ha - Teren pod projektowanq

jednorodzinnq. Linia zabudowy od drogi krajowej NR 6
drogi gminnej 8,0 m. Wysokosc

1~

-1~

m,od

~ kondygnacji.

Usta.1.enia jiilk dJa. 38MNU "

56MR

- Pow. 0,40 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - "do dalszego
uzytkowania. Dopuszcza

si~

przeksztalcenie

na mieszkaniowq

jednorodzinnq oraz wprowadzenie uslug nieuciqzliwych.
Stosowac ustalenia og61ne.

57MN

- Pow. 0,30 ha - Teren istniejqcej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania
i realizowania. Dla zabud. proj. ustalenia jak dla 55 MN.
DOpUSZCZ8Si~

wprowadzenie nieuciqzliwych uslug.
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5BRPZ

- Pow. 0,32 ha - Teren istniejqcej zabudowy hodowli drobiu
("kurnik") z

cz~sciq

mieszkalnq - do dalszego uzytkowania pod

warunkiem uporzqdkowania i ochrony drzewostanu (byly cmentarz).
Stosowac ustalenia og61ne.

59ZP

- Pow. 0,20 ha - Teren bylego cmentarza

(cz~st

zabudowano p. 5BRPZ)

do zachowania jako zielen parkowa. Zakaz jakiejkolwiek zabudowy.

Stosowac ustalenia og61ne oraz wymagania realizacyjne Al,A2.

60RPZ

- Pow. 0,52 ha - Teren istniejqcej zabudowy hodowli drobiu - do
dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne.

61MR

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

si~

rozbudow~

lub

budow~

nowej zabudowy

zagrodowej, mieszkaniowej przeksztalcenie istniejqcej zabudowy
zagrodowej na mieszkaniowq jednorodzinnq, wprowadzenie uslug
nieuciqzliwych.
Na terenie obiekty zabytkowe w EWIDENCJI WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTK6w.
- Budynek mieszkalny NR 54 (wI. Lech Nowak) dzialka NR 53
- szach. pol. XIX w.
- Budynek bramny NR 52 (wI. Tadeusz Ostrowski) dzialka NR 55
- szach. 1909 r.
Obowiqzujq ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE AI, C, CI,F,
Gl, H2, H3, H4, K3.
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62RPZ

- Pow. 1,10 ha - Teren

lstnlej~cej

zabudowy hodowlanej - do

dalszego uiytkowanla.
Stosowac ustalenla og6lne.

63MN
UR

- Pow. 1,40 ha - Teren pod projektowanq

zabudow~

mieszkaniowq

jednorodzinnq z uslugaml rzemie§lnic z ymi oraz z innymi uslugam i
nieuciqiliwymi.
Linia zabudowy od linii rozgraniczajqcej drogi gminnej min 8,0 m.
Ustalenia jak dld 5 MNU.

64MN
UR

- Pow. 1,35 ha - Teren pod projektowanq

zabudow~

mieszkaniowq

jednorodzinnq z uslugami rzemie§lniczymi ora z i nnymi nieuciqzliwymi.
Ustalenia jak dld 63 MN, UR.

65RPO

- Pow. 1,0 ha - Teren istniejqcej zabudowy ogrodniczej (szklarnie

z zapleczem bylego POHZ Kwasowo) do dalszego uzytkowania, pod
warunkiem uporzqdkowania terenu i remontu kapitalnego obiekt6w.
Stosowac ustalenia og61ne.

66RPZ

- Pow. 1,25 ha - Teren istniejqcej zabudowy hodowlanej drobiu
"kurniki" - do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og6lne.

67MR

- Pow. 0,20 ha - Teren istniejqcej zabudowy za g rodo wej (nowo
zrealizowanej) - do dalszego uiytkowania.
5tosowac ustalenia og61ne.

- 101 

Pow. 0,95 ha - Teren

68 MN
+ UR

istniej~cej

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej (nowej) do dalszego

uzytkowania~

Mozliwosc wydzielenia dzialek budowlanych. Warunki
realizacji tak jak nowo zrealizowana zabudowa.
Dopuszcza

si~

wprowadzenie uslug nieuciqzliwych.

Stosowac ustalenia ogolne.

2/.

RYSUNEK PLANU

A.5.2.
"OW"

1

25 000

PLANSZA

NR 1/2

Strefa obserwacji archeologicznej - osada wielokulturowa
st. 25.

Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALlZACYJNE
A1, D.

