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2.

F.2.0.

1/ .F.2.1.

MR

0 b r

~

b

NOSKOWO NR 77 (RYSUNEK PLANU SKALA 1:25 000
PLANSZA 1/3)

NOSKOWO

Tereny istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego uzytkowania.
Na terenie obiekty zabytkowe wpisane do Ewidencji WKZ.
• Bud. mieszk. NR 36 (wlas.- M. Sieklicki), dz. NR 22 - szach.mur.
2 pol. XIX w.

• Bud. mieszk. NR 52 (wlas. - St. Zdziech), szach.mur. pocz. XX w. 
dzialka NR 99.
• Bud. mleszk. NR 26 (wlas. - J.
Dopuszcza

sl~

Wi~ckowskl),

dz. NR 77 - mur. ok.1914

wprowadzenie nieuciqzliwych uslug (handel, rzemloslo).

Obowiqzujq ustBlenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A, A1, C,
C1, G2, H2, H3, H4, K1, K2.

MN

Tereny istniejqcej zabudowy zagrodowej oraz tereny po wyburzonych
zagrodach - przeksztalca
Dopuszcza

si~

si~

na mieszkaniowq

jednorodzinnq.

wprowBdzenie nieuciqzliwych uslug (handel, gBstronomia,

rzemioslo.
Dzialka NR NR

- 4/1,5/2,6, 12,13, 14, 16, 17, 18, 19/1, 19,2,
27/4, 29/1, 42/1, 57, 76/1, 97/1, 98/1, 100/1

oraz wyburzone dzialki NR NR 7/2, 8, 96.
Na terenie obiekty zabytkowe wpisane do Ewidencji WKZ.
• Bud. mieszkalny NR 50 (wlas.- A. Wierszun), dzialkB NR 100/1
szach. II pol. XIX w.
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*

Stodola NR 57 (wlas.-B.

Kl~bucki),

dz. NR 98/1 - szach. mur. II pol.

XIX w.
Obowi~zujq

ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A, A1, C, C1,

G2, H2, H3, H4, K1, K2.

m+
UH

Teren

istniej~cej

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z uslugami nieuciqzliwymi (sklep) - dzialka NR 24/1
uzytkowania (teren uzyskal
nierolnicze). Dopuszcza

zgod~

zmian~

na

si~ zmian~

- do dalszego

przeznaczenia na cele

na inny rodzaj

nieuci~zliwej

uslugi (gastronomia, rzemioslo lekkie).
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE j.w. dla

PP+

m

Teren

istniej~cego

zakladu przetw6rstwa drzewnego (tartak

oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dzialka NR 1

+

m.

stolarnia)
do

dalszego uzytkowania, pod warunkiem stosowania ustalen og61nych oraz
WYMAGAN REALIZACYJNYCH C, C1, E, G2 , H2, H3, H4, K1, K2.
(Teren uzyskal

UH+
UK

Teren

zgod~

istniej~cej

na

zmian~

przeznaczenia na cele nierolnicze).

zabudowy uslugowej - sklep (GS) oraz 5wietlica

wiejska - dzialka NR 15 - do dalszego uzytkowania.
Dopuszcza
wymagaj~

si~ zmian~

[unkcji na inne

uporz~dkowania

nieuci~zliwe

uslugi. Obiekty

[ormy architektonicznej i elewacji oraz

uporzqdkowania otoczenia.
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, C1, G2, H3, K1.
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UK

Teren realizowanej zabudowy sakralnej - dzialka NR 4/2 (adaptacja
dawnej remizy D.S.P.)
na cele nierolnicze.

- teren uzyskal

zgod~

na

zmian~

przeznaczenia

Kaplica - par. rzym.-katolicka.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A, A1, C, C1,
G2, H3, K2.

UI

Teren

istniej~cej

remizy D.S.P.

- dzialka NR 8p. (adaptacja

budynku mieszkalnego) - do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia ogolne.

WZ

Teren

istniej~cego

uj~cia

wody ze

stacj~

wodoci~gow~

- dzialka

NR 4/4 - do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Cl, C2.
E, F.

RPD

Teren sektora hodowlano-produkcyjnego - dzialka NR Sp (bylego PDHZ) 
do dalszego uzytkowania.
Na

terenie

znajduj~

si~

: obora na 110 stanowisk, jalownik na 240

stanowisk, magazyny paszowe i zbozowe, bud. adm.-socjalny, warsztat
naprawczy, silosy przejazdowe.
Dopuszcza

si~

adaptacj~

obiekt6w na inne funkcje rolnicze lub

rodzaj hodowli pod warunkiem spelnienia ustalen ogolnych oraz
WYMAGAN REALIZACYJNYCH C1, E, G2, H3, H4, Kl, K2 oraz opinii Woj.
Lekarza Weterynarii.

EE

Teren

istniej~cej

- dzialka NR 4/3

stacji transformatorowej wiezowej murowanej
- do dalszego uzytkowania.

Stosowac ustalenia ogolne.
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MN

Tereny

istniej~eej

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakladowej

(byly POHZ - obeenie wykupione przez uzytkownik6w), rozproszonej 
do dalszego uzytkowania.
Dopuszeza

si~

wprowadzenie uslug, rzemiosla pod warunkiem spelnienia

ustalen og6lnyeh oraz WYMAGAN REALIZACYJNYCH C, C1, E, G2, G3, H2,
H3, H4.

F.2.1.1. - Teren zabytkowego parku - dzialka NR 5 p, do seislej oehrony
ZP

i zaehowania.
Obiekt wpisany do rejestru zabyt. WKZ - poz. A-241.
• Park palaeowy z I I pol. XIX w. - zalozenie parkowe oraz paIae,
wpisane do rej. zabytkow WKZ.
Obowi~zuj~

ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A,A1,A2,C1.

F.2.1.2. -

Teren zabytkowego palaeu, dzialka NR Sp (obiekt bylej administraeji

MN+UI+
UG

POHZ) -

0

funkeji mieszkaniowej i administraeyjno-soejalnej

do

dalszego uzytkowania.
Dopuszeza

si~

wprowadzenie funkeji uslugowej

pensjonat, zajazd

nieuei~zliwej

tj. hotel,

pod rygorem spelnienia ustalen og6lnyeh ( dot.

obiekt6w zabytkowyeh wpisanyeh do rejestru zabytk6w WKZ) oraz
WYMAGAN REALIZACYJNYCH A, A1, A2, G2, H3.
• Palae, k. XIX w. - NR REJ. A-241- WKZ.

F.2.1.3.
NO

Teren pod projektowan4

oczyszezalni~

dzialka NR 4/4 (teren uzyskal

zgod~

seiek6w dla wsi - Pow. 0,20 ha,
na

zmian~

przeznaezenia na eele

nierolnieze).Teehnologia oezyszezalni zgodnie z aktualnymi nowoezesnymi

- 2 33 

sprawdzonymi rozwiqzaniami technicznymi, dopuszczonymi przez PN.
Strefa uciqiliwosci ustalona zostanie po opracowaniu O.O.~.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

F.2.1.4. 
+

RPO
RPZ

Teren istniejqcych

b~dqcych

rolniczej, dziafka NR 6p
Na terenie znajduje
zboiowych
Magazyn

+

si~

C2,E,F.Cl.

w realizacji obiektow produkcji

- do zrealizowania i uzytkowania.
wytwornia pasz z bateri q silosow wieiowych

- chlewnia na 600 sztuk, (w budowie).
stacja paliw.

Stacja transformatorowa sfupowa.
Dopuszcza

si~

na terenie

rozbudow~

lub

budow~

dalszych oblekt6w

hodowlanych i przetw6rstwa rolnlczego pod warunkiem opracowania
na cale zaloienie (oblekty istniej4ce, realizowane i projektowane)
hodowlano-produkcyjne,opracowania O.O.~. i uzyskania opinii
Wojew6dzkiego Lekarza Weterynarii oraz Wydzialu Ochrony ~rodowiska

UW w Slupsku dotycz4cej zaloionej w programie technologli i produkcji.
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A, Al, Cl, C2,

E, F, G2, H3, H4, Kl.

F.2.1.S.
MW
+/1N

- Teren istniej4cej zabudowy mieszkaniowej zakladowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej (bylego POHZ - Gosp. Noskowo, obecnie AWR SP oraz
cz~sciowy

wykup przez uiytkownik6w) - z budynkami gospodarczymi

do dalszego uiytkowania.
Teren wymaga uporzqdkowania, wprowadzenia zieleni i likwidacji
subsandardowej zabudowy gospodarczej.
Dopuszcza

si~

do zabudowy mieszkaniowej jednorodzlnnej wprowadzenie
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nieuclqzllwych uslug (handel, rzemioslo lekkle).
Stosowac ustalenla og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, C1,
G2, H3, K1, K2.

2/. F.2.2. RPZ

CHOCIEMIERZ - Teren lstniejqcych oblekt6w zwl qzanych z hodowlq 
kontumat (bylego Gospodarstwa POHZ) - do uzytkowania na cele
hodowlane.
Stosowac ustalenla og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, C1, C2,
E, G3, H4.

3/. F.2.3. PE

Teren istnlejqcej nlelegalnej eksploatacjl piasku - dalsza
eksploatacja uzaleznlona jest przede wszystklm od uzyskanla
koncesjl na rozpoznanle zloza, oraz koncesjl na wydobycie kopallny.
W przypadku nleuzyskanla w/w dokumentow - teren podlega rekultywacjl.
Stosowac ustalenla og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C1, C2, F.

4/.

F.2.4.

CHLEBOWO - Teren lstnlejqcych oblekt6w magazynowych - stodoly (b. POHZ)

RPO
- do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og6lne.

5/. F.2·5.
ZL

F.2.6.

"OW"

Teren pod projektowane zalesienle
DziaIka NR 157

pow. 0,80 ha

Dzlalka NR 158

pow. 1,09 ha

Streta wzgl~dnej ochrony archeologlcznej. AZP- 10-27 st. 30
osada wczesnosredniowieczna.
Obowlqzujq ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A,A1,D.
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3. - F.3.0.

1/.

MR

Obrfib

ZABNO

NR 78

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

F.3.1. ZABNO

Tereny lstn. zabudowy zsgrodowej - do dalszego uzytkowania.
Dopuszcza slfi wprowadzenle

nleucl~zllwych

uslug (handel, uslugl

rzemieslnicze, "Agroturystyka").
Stosowac ustalenla ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A, A1, C,

C1, D, G2, G3, H1, H2, H4, Kl.

MN

Tereny istn. zabudowy zagrodowej do przeksztalcenla na

mleszkanlow~

jednorodzinnq. Dzialki NR 6/2, 7/1, 8. Dopuszcza sifi wprowadzenie
us lug

nieuci~zl1wych

(handel, rzemioslo "agroturystyka").

Ustalenia j.w. w MR.

UK

Teren nowo wybudowanej !wletlicy dz. NR 20 - do dalszego uzytkowania
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE jak dis MR.

Teren istniejqcego zbiornika p.poz. - do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia ogolne.

EE

Teren istn. stacji transformatorowej dz. NR 30 - do dalszego
uzytkowania.
Stosowac ustalenia og61ne.

RPZ

Tereny istn. obiektow hodowlanych drobiu tzw. "kurnik" - dzialka
NR NR 10, 19, 20/2 - do dalszego uzytkowania.
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Dopuszcza

si~ zmian~

rodzaju hodowli, oraz adaptacji obiekt6w

do nowej technologii pod warunkiem stosowania ustalen og61nych

oraz

WYMAGAN REALIZACYJNYCH C,C1,C2,E,G3,H2,H4,K1, oraz Woj.

Lek. Weterynarii.

2/.

F.3.2.
RPZ

- Teren

+

istniej~cych

gospodarcz~

obiekt6w hodowli drobiu z

dz. NR NR

cz~sci~

mieszkalno-

44/1, 44/2, 44/3 - do dalszego uzytkowania.

MH

Ustalenia j.w. dla RPZ.

3/.

F.3.3. "OW"

Strefa

wzgl~dnej

ochrony archeologicznej. ARK.AZP 11-27 st. 83

- osada wczesnosredniowieczna.
Obowi~zek

stosowania ustalen ogolnych oraz WYMAGAN REALIZACYJNYCH

A,Al,A2,D.

RODZIAL VII
PRZEPISY KONCOWE
§ 24

Wykonanie

niniejszej uchwaly powierza

si~ Zarz~dowi

Gminy Slawno

§ 25

Uchwala
Urz~dowym

wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku
Wojewodztwa Slupskego.

