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§ 19

JEDNOSTKA

1. - B.l.0.

1/.

B.l.l.

OBR~B

STRUKTURALNA

ZUKOWO

NR 108

"B"

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

ZUKOWO

Tereny istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego uzytkowania.

MR

+UTA

Dopuszcza sili wprowadzenie uslug turystycznych "AGROTURYSTA".

Obiekty zabytkowe b~dqce w EWIDENCJI ZABYTK6W WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTK6w.
- Budynek mieszkalny NR 27 (wlas. R. Goryczkiewicz) dz. NR 354.
- Kuznia obok budynku mieszkalno-inwest. NR 18 ( ..... 1. S. Szymborski)
dzialka NR 327.
- Stodola NR 36/38 (wlas. B. Szmit, T. Szymborski) dz. NR 290.
- Budynek inwentarski NR 38 (wlas. T. Szymborski) dz. NR 289.
- Budynek mieszkalny (wlas. W. Galkowska) dz. NR 303.
Obowiqzujq ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

Bl,

Gl, HI, H3, H4, Kl, K2.

MN

Tereny istnlejqcej zabudowy zagrodowej przeksztalconej na
si~

mieszkaniowq jednorodzinnq. Dopuszcza

wprowadzenie uslug

nieuciqzliwych. Dz. NR NR - 355/2, 257/2, 256 , 249, 248, 237/3,
208, 210, 193, 305 , 306, 160/1, 175/1.
Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANLA REALLZACYJNE
G1,

HI, H3, H4, K1, H1. (MR

Obiekt zabytkowy wpisane w

+

Bl ,

UTA).

EWIDENCJ~

WOJEW6DZKLEGO KONSERWATORA

ZABYTKOW.
\

- Budynek mieszkalny NR 42 (wlas. Grzelak) dz. NR 257/2.
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Tereny istniejqcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MN

(budynki mieszkaine bylej RSP. Osady Robotnicze Lesne,
Kuratorium Oswiaty i inne zakladowe) - do

Dopuszcza

si~

dalsze~o

uzytkowania .

wprowadzenia uslug nieuciqiIiwych.

Stosowac ustalenia og6lne.

MN

Tereny pod projektowanq

~abudow~

mieszkaniowq jednorodzinnq

z dopuszczeniem uslug nieuciqiIiwych w miejsce po wyburzonych

-

siedliskach zagrodowych.
Dz. NR 122 (Zuk6wko) 254, 255, 257/3, 259, 264, 291, 114, 331/1.
Wysokosc zabudowy

121 -

,.)

~

kondygnacji. Linia zabudowy nawiq

zujqca do istniejqcych budynk6w. Charakter zabudowy nawiqzujqcy
do regionalnej architektury.
Stosowac ustalenia ogolne. WYMAGANIA REALIZACYJNE jak dia

MR

MN+UR

+

UTA,

El, F, Gl, H2, H3, Kl, K2.

Dzialka NR 329 - Teren pod projektowanq

zabudow~

mieszkaniowq

jednorodzinnq z uslugami rzemieslniczymi oraz produkcja
ogrodnicza (szklarnie). Linia zabudowy od
min 10 m. Wysokosc bud. mieszk.

kraw~dzi

jezdni

\]1 - ~ kondygnacji.

Stosowac ustalenia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B,

F, C2,

G1, H1, H3, Kl, K2.

UI+UK

Dzialka NR 334 - Teren istniejqcej swietlicy i eemizy steaiy
poiarnej (nowe) - do dalszego uiytkowania.

EE

Teren istniejqcej stacji transformatorowej,
- do -dalszego uiytkowania (wiezowa,

dzialka NR 324

murowana).
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UH

Dzialka NR 330 - Teren

istniej~cej

zlewni mleka - do dalszego

uzytkowania.

RPU

Dzialka NR 328 - Teren

istniej~cych

magazynow· (spichlerz) do

adaptacji na uslugi dla obslugi rolnictwa (handel, hurtownie.
magazyny).
Obiekt zabytkowy - EWIDENCJA WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA ZABYTK6w.
- MAGAZYN ZBOZOWY NR 26 (wlas. U.G. SIawno) mur. 2 pol. XIX
ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

Obowi~zuj~

w.

B1, G1.

H2, H3, K2.
Dopuszcza

si~ zmian~

calego terenu lub
(Teren uzyskaI

UR

funkcji na inne uslugi nieuciqzliwe dla

cz~sci.

zgod~

na

zmian~

przeznaczenia na cele nierolnicze).

Dz. NR 325/3. 323/3 - Teren istn. zabudowy hodowlanej zwierzqt'
(RSP) do przeksztalcenia na uslugi rzemieslnicze lub inne
nieuciqzliwe.
Stosowac ustalenia ogolne.

UH

+UR

Dzialka NR 317 - Teren

istniej~cej

zabudowy handlowo-magazynowej

(GS Samopomoc Chlopska) - do dalszego uzytkowania.
Dopuszcza

si~

wprowadzenie innych uslug nieuciqzliwych.

(Teren uzyskal zgod~ na zmian~ przeznaczenia na cele nierolnicze).
Stosowac ustalenia ogolne.

UL
+UK

Dzialka NR 302 - Teren istniejqcej poczty i biblioteki, z
\

mieszkaniowq - do dalszego uzytkowania.

cZ~5ciq
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UH

Dzialka NR 309 - Teren bylej remizy przeksztalconej na

uslug~

handlowq. Obiekt zabytkowy w EWIDENCJI WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTK6W - REMIZA NR 15 - mur. 2 pol. XIX w.
Obowiqzujq ustalenia og61ne.

UZ

WYMAGANIA REALIZACYJNE

B1.,

Dzialka NR 205 - Teren istniejqcego O~RODKA ZDROWIA - do dalszego
uzytkowania.
Obiekt zabytkowy w EWIDENCJI WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA ZABYTK6w.
- Budynek NR 68 mur. pocz. XX w.
Obowiqzujq ustalenia og61ne. WYMAGANIA REALIZACYJNE B1.

UO

Dzialka NR 116/2 - Teren istniejqcej Szkoly Podstawowej - do
dalszego uzytkowania.
Obiekt zabytkowy w EWIDENCJI WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA ZABYTK6w.
- Budynek mur. 1 cwo XX w.
Obowiqzujq ustalenia og61ne. WYMAGANIA REALIZACYJNE B1.

us

Dzialka NR 115 - Teren istniejqcego boiska sportowego dla wsi - do
dalszego uzytkowania.
Dopuszcza

si~

realizacj~

obiekt6w wylqcznie zwiqzanych z funkcjq

boiska (trybuny, zesp61 sanitarny, szatnie).
Stosowac ustalenia og61ne.
(Teren uzyskal

RPU

zgod~

na wylqczenie z uzytkowania rolniczego).

Dzialka NR 294/4 - Teren pod projektowanq
obslugi rolnictwa. (Uzyskal

zgod~

na

zabudow~

zmian~

uslugowq dla

przeznaczenia na

cele nierolnicze).
Linia zabudowy min. 15 m od
max 40%.

kraw~dzi

jezdni. Procent zabudowy
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Wysokosc kondygnacji

1~ 11

max.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B1, F, C1,
G1, H2, H3, K2.

RPZ

Dzialka NR 293 - Teren istniejqcego sektora hodowlano-produk.
(bylej RSP) - do dalszego uzytkowania.
Sektor zawiera
Dopuszcza

si~

chlewni~
zmian~

na 200 szt.,

chlewni~

zarodowq, warsztaty.

rodzaju hodowli. Zakaz hodowli

0

technologii

bezsciolkowej.
Stosowat ustalenia og61ne.

UH
+UK

Dzlalka NR 301 - Teren pod projektowane uslugi handlowe lub
rozrywkowe. Wszystkie elewacje uprzywilejowane wysokosc zabudowy
1

1 - 12

kondygnacji.

Procent zabudowy max 20%. Wprowadzit zielen wysok q i sredni q
ozdobnq. Linle zabudowy min. 10 m od

kraw~dzi

jezdni.

Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B1, Gl, F,
H3, K2.

B1.1.1.

UK

Dzialka NR 203 - Teren istniejqcego kosciola - do dalszego
uiytkowania.
Obiekt zabytkowy wpisany w REJ ESTR ZABYTK6W WOJEW6DZTwA S[UPSKIEGO
NR A - 19B. - Kosciol parafialny p . w. Przemienienia Panskiego,
mur. XV, koniec XVII w.
Obowiqzujq ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZA CYJNE Bl,B2,
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B1.1.2.
ZC+ZP

Dz. NR NR 202/1, 202/2, 202/3 - Teren istniejqcego
zabytkowego i nowego cmentarza - w

cz~sci

nowej czynny

cmentarz - do daiszego uzytkowania.
Cz~st

dawna nieczynna - do zachowania jako PARK.

Bezwzgi~dna

ochrona drzewostanu. W parku pomniki przyrody

wpisane w REJESTR WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA PRZYRODY
10 szt.

(d~by)

NR 454 - 463.

Stosowac ustaienia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B1,B2.

B1.1.3.
ZP

PARK LESNY- Zabytkowy z konca XVIII w. pow. - 2,61 ha.
Dzialka NR 335 - Przewidziany do wpisu w rejestr zabytk6w.
Stosowac ustaienia ogoine. WYMAGANIA REALIZACYJNE B1, B2.

Bl.l. 4.

NUS

Dzialka NR 343 - Teren

istniej~cego

punktu skladowania

odpadow komunainych - do daiszego uzytkowania.
W strefie 100 m zakaz reaiizacji wszeikiej zabudowy dia
iudzi i

zwierz~t.

Stosowac ustaienia ogoine. WYMAGANIA REALIZACYJNE C1, E, F,
(Teren uzyskal zgodt; na wylqczenie z uzytkowania roiniczego).

B1.1.S.
NO

Dzialka NR 271, pow. 0,55 ha - Teren pod projektowanq
oczyszczalni~

2

sciekow dla wsi. Technoiogia zgodnie

najnowszymi i najbardziej ekonomicznymi rozwiqzaniami.

(Teren uzyskal z godt; na

zmian~

nierolnicze). Przy wystqpieniu

przeznac z enia na cele
0

decy z j ~

0

war unkach z abudowy

i zagospodarowania terenu naiezy opracowac Oce n t; Odd z ialywan ia
na ~rodowisko. Orienta c yjnq stref~ ochrony sanitarnej okre sia
Sit; _na 100 m. Stosowac ustaienia ogoine oraz WYMAGANIA

REALIZACYJNE B2, C1, C2, E, K1,F.
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Bl.l. 6.

UO+UT

DziaJka NR 185 - Pow. 3,0 ha - Teren istniejqcej zabudowy
zagrodowej adaptowanej na Dom Parafialny z
mieszkalnq i dydaktycznq. Dopuszcza

si~

cz~sciq

wprowadzenie uslug

nieuciqzliwych rekreacyjno-turystycznych, oraz

rozbudow~

istniejqcej kubatury.
(Teren uzyskaJ

zgod~

na

zmian~

przeznaczenia na cele

nierolnicze). Linia zabudowy min 10 m od

kraw~dzi

jezdni

drogi gminnej.
5tosowac ustalenia ogolne oraz WYHAGANIA REALIZACYJNE B,Bl,Cl
G1, H2, H3, H4, K2.

Bl.1.7.

HR+HNU
+EE+W

Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania. Dopuszcza

si~

wykorzystanie (turbiny) nieczynnego mJyna wodnego na
na

elektrowni~

adaptacj~

wodnq oraz utworzenia zbiornika wodnego (zalew)

pod warunkiem uzyskania decyzji wodno-prawnej oraz opracowania
0.0.5. przed wystqpieniem
i

~8gospodarowania

0

decyzj~

0

warunkach zabudowy

terenu.

DziaJki NR NR 159/4, 158, 157. Wymaga

si~

kompleksowego

opracowania programowo-przestrzennego.
Dopuszcza

si~

wprowadzenie usJug turystycznych (Agroturystyka).

5tosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZAC YJ NE

A,Al,

A2, C, C1, C2, E, G3, H4, F.

B1.2.0.
PP+PR

DziaJka NR 150 - Teren

istniejqcej zabudowy sektora

hodowlano-warsztatowego (byJej R5P) - przeznacz a

si~

na

funkcje przemysJu przetworczego (drzewnego) oraz rzemi os l c
uciClzliwe.
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hlymaga

si~

zmian~

przeznaczenia na cele

opracowania 0.0.5. (Teren uzyskal zgodfi na
niero~nicze).

StosowaE ustalenia ogolne oraz hlYMAGANIA REALIZACYJNE C ,CI,e2,

3/. B. 1 . 3.

. ZP

E, G1, G3, H2,

}{4 1

F.

Zabytkowy PARK

le~ny

przywodny z II pol. XVI11 w.

Pow. 2,19 ha, dzialka

(Nadle~nictwo

Slawno) NR 185 / 1 L.

Dobrze zachowany starodrzew.
Obowiqzujq ustalenia og61ne. WYMAGANIA REALIZACYJNE Bl,
B2, B3.

4/·8.1.4. "hi"

Strefa

bezwzgl~dne]

ochrony archeologicznej - cmentarzysko

kurhanowe st. B, dzialka NR 373.
Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Bl,D.

51..

8. 1 . 5. ZL

Teren pod projektowane zalesienie, dzialka NR 369.
Powierzchnia do za lesienia - 1,50 ha w tym N - 0,33 ha,
R IVb - 0,97, RV - 0,17.

6/. B. 1 . 6. ZL

(U]~to

w programie zalesien).

Teren pod projektowane zalesienie, dzialka NR 376/5.
Powierzchnia G,41 ha, w tym R [Vb - 2,15, RV - 2,26 ha.

7/. B. 1 . 7. ZL

Teren pod projektowane zalesienie, dzialki NR G9, NR 17,NR 30.
dz. NR G9

Pow.

0,90 ha

NR 1 7

Pow.

0,70 ha

NR 30

Pow .

0,50 ha
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B/.B.1.8.ZL

Teren pod projektowane zalesienia, dzialka NR 54/1.
Pow. 7,34 ha - w tym R IVb - 1,5 haj RV - 4,92 ha,

RVI - 0,92 ha.

9/.B.1.9.ZL

Teren pod projektowane zalesienia, dzialka NR 506.
Pow. 0,50 ha - do zalesienia 0,43 w tym

10/.B.1.10.ZL

VI - 0,43 ha.

Teren pod projektowane zalesienia, dzialki NR NR 157 i 158.
157 Pow. 9,17 ha w tym do zalesienia 1,46 ha (-N - 1,46 hal

158 Pow. 2,62 ha w tym do zalesienia 1,45 ha (RVI- 1,49 hal.

11/.B.1.11.HN

Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(byla siedziba Nadlesnictwo Zukowo), dzialka NR 185/1 L
- do dalszego uzytkowania. Obiekt zabytkowy mur. 2 pol. XIXw.

wpisany w EWIDENCJI WOJEW6DZKIEGO KONSERWATORA ZABYTK6w.
Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B1,B2,B3.

12/.B.1.12.ZP

Pomnik przyrody grupowy - orzeczenie NR 137 z dnia
30.06.1971 r.

- Aleja lip drobnolistnych szt. 42, przy

drodze Janiewice

-£~towo,

na poludniu m. Zukowo.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMACANIA REALIZACYJNE B2,

13/·B.1.13.PE

C2.

Teren istniejqcej eksploatacji piasku nielegalnej - do
likwidacji i rekultywacji.
Stosowac ustalenia ogolne. WYMAGANIA REALIZACYJNE C2,C1, F.
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14/. B.1. 14. PE

Teren istniejqcej nielegalnej eksploatacji piasku

z mozliwosci q

powi~kszenia

i dalszej eksploatacji

pod warunkiem uzyskania dwoch koncesji geologicznych
na rozpoznanie zloza i koncesji na wydobycie oraz
opracowania O.O.~. przed wystqpieniem

0

decyzj~

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

C1, C2, E, F.

112

2. - B.2.0.

1/.
MR

B.2.1.

OBR~B

GWIAZDOWO

NR 106

RYSUNEK PLANU SKALA 1:25 000
PLANSZA NR 1/3

GWIAZDOWO

Tereny istniej'lcej zabudowy zagrodowej - do dalszego uzytkowanla.
Obiekty zabytkowe b~dqce w EWIDENCJI ZABYTK6W WOJEW6DZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTK6~/.
- Budynek mieszkalny NR 29/30 (wlas. S. Komorowska), dzialka
NR 379/2 - mur. pocz. XX w.
- Budynek mieszkalny NR 48 (wlas. J. Palys), dzialka NR 22 0
i NR 221 - mur. 1908 r.
Obowiqzujq ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A1, E1,
G2, Hi, H4, K1.

MN
UTA

Tereny istniejqcej zabudowy zagrodowej przeksztalconej na
mieszkaniow'l jednorodzinnq. Dopuszcza

si~

wprowadzenie funkcji

uslugowej nieuci'lzliwej (handel, rzemioslo) oraz uslugi turystyczno
pensjonatowe tzw. Uagroturystyka".
Dzialki NR NR

192/3, 214/7, 214/8, 218/1, 219/1, 219/2,

222, 225,

310/5, 324/3, 324/4, 336, 3 3 7/2, 378/2.
Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2, H1,
H2, H4, K1.

MN

Tereny pod projektowanq

zabudow~

mieszkaniowq jednorodzinnq

uzyskane w wyniku wyburzen lub wydzielenia dodatkowych dzialek.
Dzialki NR NR 213, 219/ 1, 271. Przy dz ialce NR 219/1 nale z y
w podziale i z agospodarowaniu
energetycznq oraz slupowq

uwzgl~dni c

stacj~

i s tniejqcq

transformatorowq.

lini~
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Linia zabud. proj. zabudowy w
mniej niz 10,0 m od

kraw~dzi

nawi~zaniu

do istniej4cej lecz nie

jezdni drogi kl. V NR 163 oraz

min 8,0 m od drogi gminnej.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2, F,

Hl, H2, H4, Kl, K2.

MN

Tereny istniejqcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(zakladowej) - do dalszego uzytkowania.
L
- OSADA ROBOTNICZA LE~NA - 211/2L, 211/3 , 139/1L (dawna
lesniczowka) - Nadlesnictwo Slawno.

Obr~b

lesny Zukowo.

- BUDYNEK MIESZKALNY BLIZN. DZ. NR 207 - Kuratorium Oswiaty.
- BUDYNKI MIESZKALNE - 378/2, 346/2, 327/5, 327/6, 327/7, 308/4,
308/5 (bylej RSP).
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C,G2,Hl,H4.
MN

Budynki mieszkalne w trakcie budowy - DZ. NR 233/1.
Dopuszcza

si~

wpr6wadzenie nieuciqzliwych uslug (rzemioslo,

handel).
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2,

Hl, H4.

MR
RPO

+

-

Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej z pieczarkarni q , dzialka
NR 387 - do dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, G2, H2,
H4. (Dopuszcza

MR

si~

wprowadzenia uslug nieuciqzliwych).

Teren pod projektowane siedlisko -

z8grod~.

Dzialka NR 189/1 -

pow. min 3000 m2 przy stawach hodowlanych (B.2.5.RRO). Dopuszcza
si~

reallzacj~

obiektow zwiqzanych z hodowlq ryb.
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Linia zabudowy min 8,0 m od drogi gminnej. Wysokosc zabudowy
kondygnacji naziemnych. Charakter zabudowy w

nawi~zaniu

1~

do

tradycyjnej zabudowy zagrodowej regionalnej z zastosowaniem
materialow budowlanych tradycyjnych.
Procent zabudowy do 20%. Wprowadzit zielen ozdobnq.
Stosowat ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, C1, C2,F,
G2, G3, H2, H4, K1.

UO

Tereny

istniej~cej

Szkoly Podstawowej - dzialki NR 209 i NR 210/2

- do dalszego uzytkowania. Dopuszcza

si~

rozbudow~.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYf'lAGANIA REALIZACYJNE G2, H2, K1.

UH

Tereny istniejqcych uslug handlowych i innych - do dalszego

+UK

uzytkowania.
Dzialka NR 331 - sklep (GS Samopomoc Chlopska).
Dzialka NR 203 - zlewnia mleka.
Dzialka NR 218/2 - remiza strazy pozarnej, swietlica, sklep.
Dopuszcza

si~

zmianQ funkcji w/w obiektow na inne uslugi nieuciqzli

we. Wszelkie dzialania inwestycyjne pod warunkiem stosowania ustalen
og61nych oraz WYMAGAN REALI2ACYJNYCH C, G2, H2, H4, k2 .

EE

Tereny istniejqcej stacji transformatorowych wiezowych. murowanych
- do dalszego uzytkowania. Dzialka NR NR 267

j

335.
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2/ . B. 2. 2.

MN

G VI I A Z D

6

VI K 0

(KOLONIA)

Dzialka 121 L - OSADA ROBOTNICZA - Pow. 0,39 ha - zabudowa
mieszkaniowa (Nadlesnictwo Slawno) - do dalszego uzytkowania.

3/.

KK

Przystanek kolejowy - do dalszego uzytkowania.

B. 2.3. 

Teren istniejqcego centralnego wysypiska odpadow komunalnych.

NU

Dzialka NR 369 i 370 - do dalszego uzytkowania.
Projektuje sili. dalszq rozbudow/i

wy s ypiska - dzialka NR 368,

pod warunkiem opracowania 0.0.5. (w tym przeprowadzenia
szczegolowych badan geologicznych).
Stref~

uCiqzliwosci sanitarnej istniejqcego obiektu ustalona na

500 m, strefli uciqzliwosci cZ/isci projektowanej okreslono
orientacyjnie na 500 m, a ustalenie docelowej strefy calego
wysypiska nastqpi po opracowaniu 0.0.5.

Znajdujqce si/i w obszarze strefy boisko sportowe dla wsi Gwiazdowo
dzlalka NR 37/1 i 145 L (lesna)

przeznacza

si~

do likwldacji.

Stosowac ustal e nia ogolne oraz VlYMAGANIA REALIZACYJNE C1, C2,

E, F, G2, K2.

4/~.2.4.VIZ

Teren istniejqcego uj/icia wody. Dz ialka NR 300

- do dalszego

uz ytk owania. Strefa ochronna be zp osrednia uj/icia wody 10 m.
Stosowac ustalenia og61ne.

WYf-JAGANIA REALIZACYJNE C,G! ,£.
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5/. B.2.5.RRO

Tereny istniejqcych stawow hodowlanych ryb. Dzialka NR 152
i 153.

Dopuszcza

si~

rozbudow~

stawow pod warunkiem uzyskania

decyzji wodno-prawnej oraz opracowania 0.0.5. przed
wystqpieniem

0

decyzj~

0

warunkach zabudowy i zagospodaro

wania terenu.
/

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

B2,

C1, C2, E, F.

6/'.. B.2.6.RPZ

Tereny istniejqcego sektora hodowli zwierzqt (owczarnia)
bylej RSP. Dzialka NR 232/1 - do dalszego uiytkowania.
Dopuszcza

si~ zmian~

rodzaju hodowli w technologii

sCiolkowej z zachowaniem wymagan weterynaryjnych oraz
z zachowaniem uCiqiliwosci sanitarnej w granicach wlasnej
dzialki.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C1,
E, G2,

7/.

B.2.7.RPO
+

RPU

H4.

Teren istniejqcego sektora warsztatowo-magazynowego z

cz~sciq

mieszkalnq (bylej RSP) dzialka NR 326/1, 326/2 do dalszego
uiytkowania.
Dopuszcza

si~

wprowadzenie funkcji uslugowej dla obslugi

rolnictwa,

Stosowac ustalenia ogolne.

8/.

B.2.B.MN

Teren pod projektowanq

zabudow~

mieszkalnq jednorodz innq .

Pow. - 5,35 ha. Dzialki NR NR 237, 239, 239a, 243/1.
(Teren uzyskal zgod~ na zmian~ przeznaczenia na cele
nierolnicze).
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Wielkosc dzialek 700 - 1500 m2 • Linia zabudowy od

kraw~dzi

drogi gminnej min 10,0 m. Liczba wjazdow - dowolna.
Wysokosc zabudowy

1% kondygnBcji.

Teren wymaga kompleksowego opracowania przestrzenno
architektonicznego. Procent zabudowy max 30%. Dopuszcza siii
wprowadzenie uslug nieuciqzliwych zwiqzanych z "AGROTURYSTYK4".
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C, C2, F,
G2, H2, H4, K1.

9/.

B.2.9.US

Teren pod projektowane boisko sportowe dla wsi (w miejsce
likwidowanego obok istniejqcego wysypiska odpad6w B.2.3.NU).
Pow. 1,64 ha,.dzialka NR 243/1.
(Teren uzyskaI zgodii na wylqczenie z uzytkowania rolnego).
Ochrona istniejqcego drzewostanu. Dopuszcza

si~

obi~ktow wytqcznie zwiqzanych z [unkcjq boiska

budow~

(trybuny,

sanitariaty, szatnie, mala gastronomia).
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYNAGANIA REALIZACYJNE C , C 1 ,G2,
H4, K1, F.

10/.B.2.10.UG
T

UR

Teren pod projektowany zespol uslugowy (handel, gastronomia,
rzem. lekkie). Pow. - 0,96 ha, dzialka NR 340.
(Teren uzyskaI zgod~ na zmian~ przeznaczenia na cele
nierolnicze w uprzednim planie).
Teren wymaga kompleksowego opracowania programowo-prze
1
strzenno-architektonicznego. Wysokosc zabudowy 12

kondygnacji. Linia zabudowy od drogi wojewodzkiej kl. V
NR 163 min 15 m. W ramach kompleksu przewidziec
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powierzchni~

na parking na samochody osobowe.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE C,

Cl, F, G2, H2, H4, K2.

11/.

B. 2. 11 . ZL

Teren pod projektowane zalesienia, dzia!ka NR 279/1.
Pow. dz. 9,36 ha w tym do zalesienia 4,17 ha.

12/.

B.2.12."W"

Stre[a

bezwzgl~dnej

ochrony archeologicznej - cmentarzysko

kurhanowe (okreslone w opracowaniu P.S. Konserwacji
Zabytkow NR 12a ark. AZP 12 -27 Zukowo st. 1).
Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE
AI, D.

13/.

B.2.13.PE

Teren istniejqcej eksploatacji piasku (nielegalnej), dzia!ka
NR 259/1 - do dalszej eksploatacji pod warunkiem uz yskania
dwoch koncesji geologicznych na rozpoznanie i wydobycie
z!oza oraz opracowanie O.O.~. przed wystqpieniem
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

0

decyzj~

Stosowac

ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Cl,C2,£,F.

14/.

B.2.14. "OW"

Strefa obserwacji archeologicznej - NR 28 ark. AZ? 12-26
wg opracow. P.S. Konserwacji Zabytk6w.
Ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJN£ AI, D.
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3.

B.3.0.

1/.B.3.1.

1 MN

OBR~B L~TOWO

L~TOWO

NR 110

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

Pow. 0,85 ha - Teren realizowanej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wielkose dzialek 700-1500
Wysokosc zabudowy

1
12

m~ .

kondygnacji naziemnych. Linia za b udowy

od linii rograniczajqcych

drog~

klasy V NR 164 min. 10,0 m.

Procent zabudowy max. 30%. Liczba wjazdow nieograniczona.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B, Bl,

B3, G2, H2, H3, H4.F.

2 MR

Pow. 0,72 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania. Dopuszcza

si~

wprowad z enie usJug tzw.

"agro turys tyk i ".
Stosowac us talenia ogolne oraz WYNAGANIA REALIZACrJNE G2, H2,

3 MN

H4 .

Pow. 0,20 ha - Teren zabudowy zagrodowej przeksztalconej na
mieszkaniowq jednorodzinnq.
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2.H2 .H4 .

4 UH

UG

Pow. 0,55 ha - Teren pod projektowany zesp6J zabudowy
uslugol4ej z zieleni q wymaga komplel< so wego opracowania
programowo-przestrzenno-architekt onic z ne go, okreslajqcego
wi e llwsci dzi alek,

koncepcj~

archi tek ton i cznC), [orm<t

pr z e s tr z ennq. hi ramach terenu nalez y wy dzielie miej sc a
parkin gowe d la s amochodow osobow yc h (
z a b u d owy

max. I I2

~

10 sztuk ) . hI ,/so i(c s.:

kondygnacji. Linia zabudowy 10,0 m od lini i

- 120 -

rozgraniczajqcej drogi. Max.procent zabudowy 20%.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

B1, B3, D, G2, H2, H3, K1, K2. F.

5 R +

"OW"

Teren upraw rolnych

do dalszego uiytkowania. Teren

obj€ity strefq obserwacji archeologicznej "OW", co wiqze

z ograniczeniem

gJ~bokiej

si~

orki oraz upraw sadowniczych

i sadzenia lasu.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B1,B3,D.

6 I1N UR

Pow. 1,20 ha - Teren pod projektowanq zabudowl'i mieszkaniowq
jednorodzinnq typu "rezydencja" z wydzielonq CZfisciq na usJugi
rzemieslnicze - nieuciqzliwe, z zapleczem gospodarczym. Teren
wymaga opracowania przestrzenno-architektonicznego. Teren

obj~ty

s trefq obserwacj i archeologicznej "OW". Przy real izacj i inwes tycj i

konieczny nadzor archeologiczny Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow. Procent zabudowy max. 20% .
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B1, B3 ,C1,

D, E, G2, H2, H3, K1.F.

7 WZ

Pow . 0,23 ha - Teren istniejqcego
uiytkowania (obiekt byJej RSP).

uj~cia

Uj~cie

z wyjqtkiem Osrodka OSIR. Projektuje

wod y - do dalszego

za opatruje caJ q wies

si~ mod e rnizacj~

uj~cia

(zwifikszenie wydajnosci) .
Stoso~/ac

8 RPO

ustalenia ogolne oraz wi'f'iIiGANI A REA LIZACYJNE C1, C2 1 E ,F'.

Pow. 0,40 ha - Teren produkcji roln e j (byf e ) RSP - obec n ie
AWR SPY - do dalszego uiytkowania. Stosowac ustalenia ogolne.
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9 RPZ
+RPU

Pow. 2,55 ha - Teren istniejqcego sektora hodowlanego (bytej
RSP) - do dalszego uiytkowania. klyklucza sifi hodowlfi zwierzqt
o technologii bezsciotkowej. Dopuszcza sifi zmianfi sposobu

uiytkowania z hodowlanej na produkcyjnq przetworczq lub ustug
dia obstugi rolnictwa pod warunkiem uzyskaniazgody na zmianfi
przeznaczenia na cele nierolne oraz opracowania 0.0.5.
klszelkie uciqiliwosci sanitarne wyptywajqce z zastosowanej
technologii produkcji bezwzglfidnie mUSZq zawierac sifi w granicach
wtasnej dziatki. Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA
REALIZACYJNE B1, B3, D, E, F, G2, H2, H4.

10 PP

Pow. 0,90 ha - Teren istniejqcej zabudowy tartaku zlokalizowanej
na bytych terenach kolejowych (nieczynne torowisko). Dalsze
uiytkowanie wymaga opracowania Oceny Oddziatywania na ~rodowisko.
Dopuszcza sifi zmianfi funkcji na innq mniej

uci~zliwq.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

C1, C2, B1,

B3, D, E, F, G2, H2, H4, K1.

11 RL

Pow. 0,95 - Teren istniejqcej zieleni lesnej - zdewastowany,
wymaga kompleksowego odtworzenia substancji

ro~Linnej

w celu

wyks2tatcenia pasa izolacyjnego od tartaku do innych obiektow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej . Istniejqcy nieuzytek
zrekultywowac i obsadzic roslinnosci q Iesnq.
Stosowac ustalenia ogoln e oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE 82, 83, C1.

12 t1N

Pow. 0,10 ha - Teren istniejqcej zabudowy

mies ~ kaniowej

jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania. Zakaz dalszej aneksji
terenu lesnego. Stosowac ustalenia ogolne oraz WYt1AGANIA
REALIZACYJNE

B3, F, G2, H2, H3, H4.
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13 HL

Pow. 0,14 ha - Teren istniejqcej zabudowy letniskowej - do
dalszego uiytkowania.

Bezwzgl~dna

ochrona drzewostanu.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYHAGANIA REALIZACYJNE B, G2,
H2, H4.

14 MR

Pow. 0,30 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uiytkowania. Dopuszcza

si~

zmian~

funkcji na

mieszkaniowq jednorodzinnq oraz wprowadzenie uslug turystycznych
tzw. "agroturystyka".
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B1, B3,
G2, H2, H3, H4.

15 l-lN

Pow. 0,25 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (zakladowej - Nadlesnictwo S£AWNO, osada robot.
dz. 184 L) i przeksztalconej z zabud. zagrod. dz. NR 320
do dalszego uiytkowania.

16 HN

Pow. 2,90 ha - Teren pod projektowanq

zabudow~

mieszkaniowq

+U

jednorodzinnq z dopuszczeniem uslug nieuciqiliwych (handel,
gas tronomia, pokoje goscinne, "agroturys tyka" oraz is tni ejqca
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zakladowa Nadlesnictwo
SLAWNO) - do dalszego uiytkowania. Teren wymaga kompleksowego
opracowania progr. przestrzenno-architektonicznego, okreslajqcego
podzial dzialek, dojazdy, charakter i
Wielkosc c1ziafek 1000-1500 m2

•

[orm~

zabudowy.

WYSOKOSC zabudowy 1~ kondygnocj i.

Procent zabudowy max. 30% (teren uzyskal

zgod~

na

zmian~

przeznaczenia na cele nierolne). Linia zabudowy 10,0 m

00

linii
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rozgraniczajqcej drogi gminnej oraz 6,0 m od dojazdow
wewn~trznych.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B, B1,
B3, C1, C2. G2, H3, K1, 1\2.. F.

17 US

Pow. 1 ,60

ha

- Teren pod projektowane boisko sportowe dia wsi.

Dopuszcza

si~

wznoszenie zabudowy zwiqzanej wyIqcznie z funkcjq

bezposredniq boisk8 tj. trybuna, szatnie, WC.
Stosowac ustaleni8 og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B1, B3, C1, F,
G2, H3.

18 Rz

Pow. 2,08 ha - Teren istniejqcych uzytk6w zieionych - do
dalszego uzytkowania i ochrony.

19 RL

Pow. 1,50 ha - Teren istniejqcego zespolu Iesnego - do ochrony
i dalszego uzytkowania.

20 t1L

Pow. 4,41 ha - Teren pod projektowanq
wypoczynkowq. Wymaga

si~

architektonicznych przy

zabudow~

Ietniskowo -

opracowan programowo-przestrzenno
wyst~powaniu

0

decyzj~

0

warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu. W rozwiqzaniach przestrzennych
okreslic powierzchnie na parking, dojazdy, podzial na dziaiki
letniskowe. Wielkosc dzialek od BOO - 1500 m2

•

Powier2chnia

zabudowy terenu max. 20%. Wysokosc budynkow max.

11...
2

kondyc;nacj i,

dachy wielospadowe, strome. Zastosowac materialy tradycyjne:
dachowka, gont, drewno, kamier"

cegia, tynk bialy, s z a ch ll!'? c .

Forma architektoniczna nawiqzujqca do tradycyjnej wiejskjej
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architektury regionalnej. Teren dzialek obsadzic zieleni q
nisk~

i sredniq z gatunkaw rodzimych. Linia zabudowy od linii

rozgraniczajqcej drag i dojazdow min,

8,0 m.

Dopuszcza

si~

wprowadzenie us lug zwiqzanych z obslugq zespolu letniskowego
i rekreacyjno-wypoczynkowego tj. handel, gastronomia (forma
architektoniczna jak dla glownej zabudowy). Dopuszcza

si~

uzytkowanie caloroczne przy zastosowaniu ogrzewania elektrycznego,
na olej lub drewno (technologie niwelujqce zanieczyszczenie
terenu), wymaga

si~

opracowania 0.0.5. Do czasu zrealizowania

wiejskiej oczyszczalni sciekow (22 NO) rozwiqzanie gospodarki
sciekowej dopuszcza

si~

wylqcznie w oparciu

kontenerowe lub inne rozwiqzania

0

0

oczyszczalnie

technologiach spelniajqcych

wszystkie warunki ochrony srodowiska. Zakaz stosowania zbiornikow

bezodplywowych. Realizacja zabudowy wylqcznie rownolegle z reali
zacjq infrastruktury gospodarki wodno-sciekowej (teren uzyskal
zgod~

na wylqczenie z uzytkowania rolniczego).

Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B, B1, B2,
83, C1, E, F, G2, G3, H2 , H3, H4, K1.

21 ZP

Pow. 1,25 ha - Teren projektowanej strefy ochronnej w [ormie
kompleksu zieleni izolacyjnej dla projektowanej wiejskiej
oczyszczalni sciekow bytowych (22 NO). Po opracowaniu Oceny
Oddzialywania na ~rodowisko dla proj. 22 NO - zostanq ustal one
granice strefy oraz warunki jej z agospodarowania. W p rzy padk u
odstqpienia

od

strefy i realizacji glownej oczyszczalni sciekow

teren nalezy zagospodar owaE jak 20

~L

(Teren uzysk al zgodQ na

wylqczenie z uzytk. rolniczego). StosowaE ustalenia ogolne o ra z
WYMAGANIA REALIZACYJN£ B2, B3, C1, C2, E. F.

22 NO

Pow. 0,20 ha - Teren pod projektowanq

oczyszczalni~

sciekow

bytowych. Oczyszczainia w I etapie winna przyjmowac scieki

z teren6w projektowanych i istniejqcej zabudowy Ietniskowej,
pensjonatowej, rekreacyjno-wypoczynkowej. Technologia
oczyszczania sciekow zgodnie z najnowszymi sprawdzonymi
rozwiqzaniami, speJniajqca wszystkie warunki ochrony srodowiska.
Wymaga

si~

przed wystqpieniem

1 zagospodarowania terenu,
na Srodowisko.

decyzj~

0

warunkach zabudowy

opracowania Oceny OddziaJywania na

Przy technologiach wymagajqcych wi~kszego terenu

jak projektowany, dopuszcza
pod warunklem,

0

ze

si~

wJqczenie

cZ~5ci

obszaru z 21 ZP

strefa uciqzIiwosci nie przekroczy granicy

terenu 21 ZP (teren uzyskaJ

zgod~ na

wyJqczenie z uzytkowania

roinego). Odprowadzenie sciekow oczyszczonych do wyplywu z jez.
L~towskiego

- rzeczka

Karwina.

Stosowac ustalenia ogoine oraz WYl-tAGANIA REALIZAeYJNE 81, 82,
83, e1, e2, E,

23 UT

F, Kl .

Pow. 1,55 ha - Teren istniejqcego osrodka wypoczynkowo-rekreacyj
nego OSiR SLAk-'NO - do dalszego uzytkowania pod warunkiem
uporzqdkowania gospodarki sCiekowej (Iikwidacja zbiornikow
bezodpJywowych) stosujqC rozwiqzania okresione dia 20 ML

oraz

modernizacji Iub Iikwidacji zabudowy nieestetycznej, wyekspioatowa
nej technicznie. Nowa zabudowa dopuszczalna pod warunkiem
przekroczenia 20% calkowitej (istniejqcej

+

nie

projektowanej)

powierzchni zabudowy do calego terenu (23 UT). Nakazuje

si~

wprowadzenie zieleni ozdobnej r6znogatunkowej z rodzaju rodzimych,
Obowiqzujq rygory obszaru chronionego krajobrazu

"Jez.EEi'.to~!5}{je
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i Okolice Kr;.pic" oraz 200 m pas "5trefy Ciszy" przy Jeziorze
£r;.towskim.
5tosowac ustalenia og6Ine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B, B1,
B2, B3, C1, G2, H2, H3, K1,

24 U5R

Pow. 1,43 ha - Teren projektowanej rekreacji czynnej
i wypoczynku niedzieinego dia m. 5£AWNO. Obowiqzujq rygory
"5trefy Ciszy". Dopuszcza sir;. pIazowanie, kqpieIe, ciche sporty
wodne (kajak, wr;.dkowanie). Zakaz wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy
(min. 100 m od obrzeia jeziora) dopuszcza

si~

punkt szatniowo

sanitarny wylqcznie zwiqzany z obslugq terenu. Obiekty te muszq
spelniac wymagania przestrzenne i architektoniczne okresione
2 OML. Dopuszcza sir;. wprowadzenie kompleksow zieleni niskiej
z gatunkow rodzimych. Chlonnosc terenu okresia sir;. 100 osob/ha.
Zakaz organizowania glosnych imprez sportowo-rozrywkowych (teren
uzyskal zgodr;. na wylqczenie z uzytkowania rolnego). 5tosowac
ustalenia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B1, 82, B3, C1, F,
G2, H3.

25 U5R

Pow. 3,13 - Teren projektowanej rekreacji czynnej i wypoczynku
niedzieinego dia m. S£AWNO i okolic. Ustalenia jak dia 24 USR.

26 MP

Pow. 1,25 - Teren pod proj. zabudowr;.
i wypoczynkowq.

Obowi~zujq

pensjonatowo-uslugow~

rygory "Strefy Ciszy".

Ustalenia jak 20 ML.

27 ML

Pow. 2,25 ha - Teren pod projektowanq
- Ustalenia jak dia 20 NL.

zabudow~

letniskow~.
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28 UMU

Pow. 0,69 ha - Teren pod projektowanq

mieszkaniowq

zabudow~

z uslugami nieuciqzliwymi (handel, gastronomia, rzemioslo lekkie) ,
Ustalenia j8k dla 20 ML.

29 MP
ML

Pow. 1,79 ha - Teren pod projektowanq

pensjonatowq

zabudow~

lub letniskowq. Ustalenia jak dla 20 ML.

30 MN

Pow. 1,12 ha - Teren pod projektowanq

mieszkaniowq

zabudow~

+U

jednorodzinnq z dopuszczeniem uslug nieuciqiliwych (teren
uzyskal

zgod~

na wylqczenie z utytkowania rolnego). Wysoko§t

zabudowy 1} kondygnaeji. Powierzehnia zabudowy do 30%. Linia
zabudowy min. 10,0 m od drag.
Stosowac ustalenia ogolne oraz

WY~~GANIA

REAL1ZACYJNE

B,B1,B2,B3,F,

G2, H3, K1.

31 MN

Pow. 0,78 ha - Teren rezerwowany pod

zabudow~

mieszkaniowq.

Ustalenia jak dla 30 MNU, z tym ie teren wymaga zgody na
zmian~

32 MN
+U

przeznaezenia na eele nierolnicze.

Pow. 0,63 ha - Teren pod projektowanq
z dopuszezeniem us lug obslugi

mieszkaniowq

zabudow~

turystycznej (hotel,

pensjonat,

ha nd el, gastronomia). Ustalenia jak dia 30 MNU.

33 ML

Pow. 0,40 ha - Teren re ze r wo wany pod

zabudDw~

ietniskowq lub

MN
mieszkani owq

je dn orodz inn ~

Ustalenia jak di a 31 MN.

2

uslugami obslugi turystycznej.
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34 MR

Pow. 0,55 - Teren istniejqcej zabudowy zagrodowej - do
dalszego uzytkowania. Dopuszcza

si~

wprowadzenie uslug obslugi

turystycznej "agroturystyka".
Stosowac ustalenia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B1, B3,
G2,

35 0

H3, H4.

Pow. 0,90 ha - Teren istniejqcych upraw ogrodniczych

- do

dalszego uzytkowania.

36 RZ

Pow. 12,30 - Teren istniejqcych uzytk6w zieionych (Iqki i
pastwiska) do dalszego uzytkowania i ochrony.
Stosowac ustalenia og6lne.

37 MN

Pow. 0,50 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaInej
jednorodzinnej oraz wydzieionych dzialek budowlanych (dz.156/3
i 156/2)

- do dalszego uzytkowania i realizacji. Dia projekto

wanej zabudowy ustalenia jak dia 30 MNU.
Stosowac ustalenia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2,H3.

38 R[

Pow. 2,35 - Teren istniejqcego kompleksu zieleni Ie§nej do
dalszego

uzytko~/ania

i ochrony. Obowiqzujq rygory "Strefy Ciszy" .

Stosowac ustalenia og6Ine oraz jak 41 WW

39 1'1N

Pow. 0,25 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
(bylego PGR RYB) bud. mieszk. 4 rodz.
dalszego uiytkowania.

Zak~z

+

gosp odarczy - do

wznos z enia nowej zabudowy. StoscwaE

ustalenia' og6Ine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B2,B3,C1,G2,H2,H3,H4.
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40 RRO

Pow. 0,40 ha - Teren istniejqcej zabudowy gospodarstwa
rybackiego - do dalszego uiytkowania. Obowiqzujq rygory
"Strefy Ciszy". Zakaz wznoszenia nowej zabudowy. Dopuszcza si ~
modernizacj~

w ramach istniejqcej substancji kubaturowej.

Stosowac ustalenia ogolne.

41 WW

Pow. 403,26 ha - Wody Jeziora

£~towskiego.

Obowiqzujll rygory Obszaru Chronionego Krajobrazu "JEZIORO
£~TOWSKIE

I OKOLlCE

K~PIC",

oraz rygory dotyczllce ustanowionej

w odleglosci 200 m od linii brzegowej "Strefy Ciszy".
Zakaz hodowli przemyslowej ryb karpiowatych i

pstr~g6w.

Zakaz

wznoszenia w pasie 100 m od linii brzegowej jakiejkolwiek
zabudowy i

urzqdze~.

Bezwzgl~dna

ochrona przybrzeinej flory i fauny.

Zakaz uprawiania halasliwych sport6w wodnych. Stosowac ustalenia
og6lne,

42 RL

oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B2, B3, C1.

Istniejqcy kompleks lasow przybrzeznych - do zachowania i ochrony.
Ustalenia jak dla 38 RL i 41 tv'W

43 WW

Istniejqca sluza wodna - do dalszego uzytkowania.

44 "W"

Strefa

bezwzgl~dnej

ochrony archeologicznej oznaczona wedlug

opracowania PAN. S£UZBY KONWERW. ZABYTK6W NR 12 ARK. AZP 13-27
st.9 -

cmentarzysko kurhanowe,

st.l0 -

ogr6oek stozkovlaty NR

NF-.

ZABYJx6w A-a-21/139 K.
Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE

Bl.~

,0
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45 RL

Pow. 0,16 ha -

Istniej~cy

kompleks zieleni lesnej - do

zachowania i ochrony. Stosowac ustalenia og6lne.

46 MR

Pow. 1,34 ha - Teren

dalszego uiytkowania. Dopuszcza
nieuciqzliwych

zabudowy zagrodowej - do

istniej~cej

zwi~zanych

z

si~

obslug~

wprowadzenie us lug
rolnictwa lub turystyki.

Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2,H2,H4.

47 UH

Pow. 0,04 ha - Teren istniejqcej zabudowy rzemieslniczej
(stara kuznia) - do adaptacji na inne uslugi nieuciqzliwe

(handel). Zachowac

architektur~

tradycyjnq obiektu. Stosowac

ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Bl,B3,G2,H2,H4.

Pow. O,BO ha - Teren istniejqcych ogr6dk6w przydomowych - do

48 0

dalszego uzytkowania.
Stosowac ustalenia og6lne.

49 NN

Pow. 0,20 ha

- Teren

istniej.

zabudowy zagrodowej

przeksztalconej na mieszkaniowq i mieszkaniowej jednorodzinnej
(osada robotnicza Nadlesnictwa S£AWNO) - do dalszego uzytkowania.
Na terenie

ob~ekt

zabytkowy wpis w EWIDENCJI WOJ. KON5ERWATORA

ZABYTK6W - budynek mieszkalny i stodola NR 17 (wlas. 5. 5tonoga)
dz. NR 23B - szach. 1 pol. XIX w.
Obowiqzujq ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE 81 B3,
G2,

50

0

H2,

HI.,.

Pow. 1,50 ha - Teren istniejqcych upraw ogrodniczych - do
dalszego ·uiytkowania.
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51 RLO

Pow. 0, 05 ha - Teren is tniejqcej zabudovlY mi eszkani owej zakiad.
przeksztaIconej na 1esniczowkft d1a Lesnictwa ZUKmIO, dz. NR 185 L
- do da1szego uzytkowania.
Stosowac usta1enia ogolne.

52 EE

Pow. 0,03 ha - Teren istniejqcej stacji trans[ormatorovlej mur.
wiezowej dz. 241 - do da1szego utytkowania.

53 RPU

Pow. 0,12 ha - Teren istniejqcej zabudowy gospodarczej (stodola)
adaptowany na uslugi d1a obslugi ro1nictwa (handel, zaopatrzenie
w nawozy, materiaIy budow1ane itp.) - do uzytkowania pod warunkiem
zachowania regiona1nej, tradycyjnej architektury obiektow,
zachowania warunkow okres10nych przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow i niepogarszania warunkow ochrony srodowiska.
Obiekt zabytkowy - wpisany w ewidencjft Woj. Konserwatora Zabytkow
- stodola (wIas. Z. Izdebskiego, RSP ZUKOWO) szach. XIX w.
Obowiqzujq usta1enia ogolne oraz vlYNAGANIA REALIZACYJNE 81,B3,
G2, H2, H4, K1.

54 ZP

Pow. 0,10 ha - Teren istniejqcej zie1eni parkowej, skwerowej
do zachowania i ochrony.
Stosowac usta1enia ogolne.

55 MR

Pow. 0,85 ha - Teren istniejqcej zabudowy zagrodoweJ - do
da1szego utytkowania. Dopuszcza sift przeksztalcenie na
mieszkaniow~

jednorodzinnq. Na terenie obiekt zabytkowy

wpisany w ewidencjft Woj. Konserwatora Zabytkow.
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- Budynek mieszkalny NR 21 (wlas. St. Gabrych) dz. NR 243
- szach. XIX w.
Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Bl,
B3, G2, H2, H4, K1.

56 MN

Pow. 0,25 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - do dalszego uzytkowania

(cz~§t

do Nadle§nictwa

SLAWNO). Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE
B1, B3, G2, H2, H3, H4, K1.

57 UH

Pow. 0,25 ha - Tereny istniejqcej zabudowy uslugowej - do

UK

dalszego uzytkowania. Na terenie znajdujq

si~:

- sklep (GS SAMOPOMOC CHLOPSKA)
- sklep prywatny .
swietlica wiejska z

cz~§ciq

mieszkalnq.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE G2,H2,H3.

58 UK

Pow. 0,01 ha
i

59 f'W

- Istniejqca kapliczka prz ydrozna - do zachowania

ochrony.

Pow. 1,35 ha - Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (dawnej i nowo zrealizowanej) - do dalszego
uzytkowania.
Stoso~/ac

ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B, 81, 83, C.2

H2, H3, H4.

- 133 

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

60 MR

dalszego uzytkowania. Dopuszcza sifi przeksztafcenie na
mieszkaniowq jednorodzinnq oraz uSfug obsfugi turystycznej
("agroturystyka").
Stosowac ustalenia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B, B1,
B3, G2, H2, H4, K1.

Pow. 0,25 ha - Teren istniejqcej Iesniczowki dia Iesnictwa

61 RLO

£~towo

- do dalszego uzytkowania.

Stosowac ustalenia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B, B1,
B3, G2, H2, H4, K1.

2/. Ustalenia poza granicami opracowania wsi Lfitowo
SKALA 1: 25 000

8/

B. 3.2. ZL

PLANSZA 1/3

- Rysunek PLANU

- SYMBOL B.3.2. - B.3.5.

Teren pod projektowane zaiesienie
pow. do zalesienia 3,71 ha

- dz . NR 145/2 

R.VI.

Stosowac ustalenia ogoine.

b/

B.3.3.

"OW"

Stre[a obserwacji archeologicznej - oz nacz. wg oprac.
Pa~stwowej

Stuiny Konserw. Zabytkow NR 30 ARK. AZP 13-27

(4 stan owiska).

ObowiqzuJq ustalenia ogolne oraz
B1,83/0

~/YMAGANIA

R£ALIZACYJNE
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cl B.3.4.

WW

JEZIORO L{TOWSKIE dz. NR 416 - pow. 403,26 he znajduje

si~

w OBSZARZE CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "JEZ. £{TOWSKIE I OKOLlCE
K{PIC"

dl B.3.5.

NR 4

- Ustalenia jak dia 41 WW oraz B.3.5.

Obszar Chronionego Krajobrazu "JEZIORO £{TOWSKIE I OKOUCE
K{PIC"

NR 4

-

ustanowiony Uchwalq NR X/42/81 WRN w Slupsku

z dnia 08.12.1981 r. w sprawie utorzenia PARKU

DOLINA

SLUPI

KRAJOBRAZO~/EGO

i Obszarow Krajobrazu Chronionego (Dz.

Urz. WRN NR 9 z dnia 18.12.1981 poz. 23) ze zmianami Rozporz.
Woje~/ody

Slupskiego NR 5191 z dnia 22.07.1991 r.

- Uzytki rolne, Iasy wody jeziora

L~towskiego

podlegajq

ochronie. Zakaz lokaIizowania term hodowlanych, obiektow
produkcyjnych, obiektow powodujqcych
przyrodniczego. WykIucza
ryb

0

si~ hodowl~

degradacj~

srodowiska

pstrqga i innych gatunk6w

przemyslowym charakterze hodowli.

Jezioro
obj~te

l~towskie

i jego obrzeze

0

szerokosci 200 m

jest

"Stre[q Ciszy" ustanowionej Zarzqdzeniem Porzqdkowym

WRN w Slupsku NR 1/80 (Dz.Urz.
WykIucza

si~

t~/RN

NR 6 poz. 10 z 1980 r.).

uprawianie halasIiwych sportow wodnych i

przybrzeznych, stosowania urzqdzen mechanicznych, wytwarzajqcych
halas, biwakowania w miejscach nie wyznaczonych oraz sytuowania
i organizowania imprez wypoczynkowo-rozrywkowych naruszajqcych
atmos[er~

ciszy.

Obowiqzujq ustalenia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE 82.
B3, C1.
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4.

B.4.0.

OBR~B

JANIEWICE NR 109 (RYSUNEK PLANU SKALA 1:25 000

PLANSZA NR 1/3)

1/. B.4.1. JANIEWICE

Tereny istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego

f/U(

+

UTA
uzytkowania. Dopuszcza

si~

wprowadzenie uslug turystycznych

tzw. "AGROTURYSTYKI".
Na terenle obiekty zabytkowe wpisane w Ewidencji

Woj.

Konserwatora Zabytk6w.
- Budynek mieszkalny NR 85 (",'las. St. Demczur) , dzialka NR 560
mur. 2 pol. XIX w.
Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A1, C, F,

C1, G1, H1, H2, H4, K1.

MR na MN -

Tereny istniejqcej zabudowy zagrodowej przeksztalconej na
mieszkaniowq jednorodzinnq. Dopuszcza

si~

wprowadzenie uslug

nieuciqiliwych.
Dzialki NR NR: 281/1, 304, 402, 403, 404 , 413, 452/1, 452/2,
454/2, 500/1, 502/4, 502/7, 507/4, 509/1, 528 (po ALP), 551/3,
556, 559 (stolarnia),

566/1, 575/1, 590/1, 680, 683, 689/4,

689/5, 691, 695,

704/1,

703,

705/1,

707/1,

707/2

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE ].w.
( d 1 a MR + UTA).

MN

Tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
uzyskane po wyburzonych siedliskach zagrodowych or az mie jsca
plombowe. Dzialki NR NR : 298, 301, 301/1, 405, 4 L , C:.7/ L,
706/2.

Dzialki NR 502/4, 697/2 (dzialki wydzielone z z a groa),
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Dopuszcza

si~

wprowadzenie usJug nieuciq z liwych. Zabudowania

w formie przestrzennej i architektonicznej nawiqzujqce do
tradycyjnej architektury wiejskiej.
Stosowac ustalenia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE
(dla MR

+

j.w.

UTA).

Tereny istniejqcej zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej

MN

nalezqcej do jednostek uspoJecznionych jak do byJej RSP
obecnie AWR SP, Nadlesnictwa SJawno,
do dalszego uzytkowania. W

wi~kszosci

Urz~du

Gminy itp.

obiekty mieszkalne Sq

wykupywane na wiasnosc przez uzytkownik6w . Dopuszcza

si~

wprowadzenie usJug nieuciqzliwych.
Stosowac ustal e nia og6lne oraz WYMAGANIA REALIZACYJN£
(d 1 a MR

+

- j. w.

UTA).

Teren istniejqcej zabudowy usJug handlowych Oz. NR NR 563 i

UH

564

do da l s z ego uz ytkowania pod warunkiem uporzqdkowania

architektury obi ekt6w oraz zagospodarowania terenu z godnie
z funkcjq.

Przy modernizacji i rozbudowie zastosowac

form~

architektoni czn q nawi q 2ujqCq do tradycyjnej archit e ktury
regiona l nej. Oo puszc za

si~ zmian~

funkcji na inn q nieuciq z liwq .

Stosowac us t alen i a og 6 1n e o r a z WYMAGANIA R£ALI ZACYJNE Al, C . F,
Gl, Hl, H4.

UI

+

UK -

Teren istn i e j qce j r em i z y s trazy poz arnej ( nowa) ze 5wi e tli cq
wiejsk q . Oz. NR 6 98. Na te ren i e zbiorni k pp oz .
uz ytkowania.
Sto s owac ustalenia og6ln e .

- d o da l sz Ego
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B.4.1.1.ZP

Teren zabytkowy parku Oz. NR 505 i 414 - do zachowania.
Park dworski z II pol. XIX w. w stylu naturalistycznym.
Pow. - 2,50 ha.
Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Al,
A2, C1.

istnlej~cego

zabytkowego dworu Oz. NR 414 mur. z XIX w.

B.4.1.2.

- Teren

UT
UI

wpisany do Ewidencji Woj. Konserwatora Zabytkow. Owor uiytkowany
dawniej jako szkola podstawowa, wlas. RSP. Obecnie wlasnosc
prywatna z przeznaczeniem do adaptacji na zajazd , dworek
uslugi turystyczno-wypoczynkowe.

mysliwski, pensjonat
ochrona

Bezwgl~dna

Oopuszcza

si~

istniej~cego

adaptacj~

na

kompleksu zabytkowego parku.

funkcj~

wylqcznie mieszkaniowq.

Obowilizujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE Al,A2.,C1,61,
H2, H4, K1,F.

B.4.1.3.
MN

+

us

- Teren pod projektowany zespol zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z istniejqcymi terenami sportowymi (boisko
Oz. NR 384/1).

dla wsi

Oz. NR 389 (po wyburzonej zagrodzie); 388, 387,

386 i 379/1 (Teren uzyskal

zgod~

na

zmian~

przeznaczenia na cele

nierolnicze w uprzednim PZT i obecnym).
Wymaga

si~

kompleksowego opracowania programowo-przestrzeno

architektonicznego,

uwzgl~dniajqcego

przy podziale na dzialki

budowlane, teren istniejqcego boiska sportowego (384/1)
istn.

lini~

or az

energetycznq ze slupowq stacjq trans[ormatorowq ( 388).

Wielkost dzialek 700-1000 m2

•

Linia zabudmvy min. 8,0 moo' lini!

rozgraniczajqcej drogi gminnej, a od drogi wojew6dzkiej kl. V
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min. 10,0 m. Liczba wjazdow nieograniczona max. procent
zabudowy - 30%.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANlA REALIZACYJNE C, Cl, F,
G1, H2, H4, K1.

2/.

B.4.2.

CHOMlEC - Teren istniejqcej lesniczowki dz. 343 L oraz osada
- do dalszego uiytkowania.

robotnicza lesna dz. 343j
sl~

Na terenie znajduje

obiekt zabytkowy wpisany w

Ewidencj~

Woj. Konserwatora Zabytkow.
- Lesnicz6wka NR 1

(wlas. Nadlesnictwo Slawno)

szach.pol.XlX w.

Obowiqzujq ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE AI, A2,
G3, H2, H4.

3/.

B. 4.3.

RPZ

Teren istniejqcego sektora hodowlanego (owczarnia) Dz. NR 709
bylej RSP, obecnie AWR SP
Dopuszcza

si~

zmian~

- do dalszego uiytkowania.

rodzaju hodowli pod warunkiem zastosowania

technologii hodowli sciolkowej oraz zachowania rygorow weteryna
ryjnych. Dopuszcza

si~

zmian~

sposobu uiytkowania sektora

z hodowli na przetworstwo drzewne pod warunkiem uzyskania zgody

na przeznaczenie na cele nierolne oraz opracowania Oceny
Oddzialywania na ~rodowjsko.
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALlZACYJNE E, F, el,
Gl, H2, H4.

4/.

B.4.4. Wz

- Teren istniejqcego

uj~cia

wody i stacji

wod o ci~gowej

ala

wodociqgu grupowego - Dz. NR 447 - do dals z ego uzytkowania.
uj~cie

dostarcza

wod~

do J aniewic, Brzescia, 2ukowa, Gwiazdowa

(zasilanie dwustronne).
Stosowac ustalenia og61ne .
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- 5/.

B.4.5. "w"

STREFA

BEZWZGL~DNEJ

OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ - cmentarzysko

kurhanowe ozn. wg oprac. P.S. Konserwacji Zabytkow NR 8
ARK. AZP 13-26 Janiewice st. 72.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE A1,D.

6/.

B.4.6. "w"

STREFA

BEZWZGL~DNEJ

OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ - cmentarzysko

kurhanowe ozn. wg oprac. PSKZ NR 9 ARK. AZP 13-26, Janiewice
st. 85.

Stosowac ustalenia jak w B.4.5. "W".

7/.

B.4.7.

GBSZAR REZEmJATU "JANIEWICKIE

BAGNO" - lesne torfowisko

florystyczne - pow. 162 ha, ad dz. 261 a,b,c,d,f,g;

262a;

265 a,b,c,d,f,g; 266 a,b,c,d.
Obszar rezerwatu podlega raiimowi ochronnemu ustanowionemu
wg zarzqdzenia.
Wszelkie dzia1ania inwestycyjne na obszarze REZERWATU
zakazane. Rezerwat znajduje

si~

Sq

pod ochronq prawnq Wojew.

Konserwatora Przyrody.
Stoso~/ac

8/.

B.4.8. PE

ustalenia ogolne oraz WYNAGANIA REALIZACYJNE 82,Cl.

Rejon nielegalnej eksploatacji mas piaszczystych.
Dopuszcza

si~

dalszq

eksploat6cj~

pod warunkiem uzyskania

koncesji na rozpoznanie zloia i koncesji na wydobycie
kopaliny ze zl02a, opracowania O.O.~. i wystqpienia
o

decyzj~

0

warunkach zabudowy i zagospodarowania kopalni.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYf>lAGANIA REALIZACYJNE C1, C2 ,
E.

F.
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- 9/.

B.4.9. PE

Rejon nielegalnej eksploatacji pi8sku.
Ustalenia jak dla B.4.8. PE.

10/.

Obszar strefy obserw8cjiarcheologicznej ozn. wg
B.4.10. "OW" 
opracowania PSKZ

NR 29 ARK. AZP 13-26

Janie~lice.

Obowiqzujq ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE
A1, D.

11/. B.4.11."OW"

Obszar strefy obserw8cji 8rcheologicznej ozn. wg oprac. PSKZ
NR 33 ARK. AZP 13-26 Janiewice.
Ustalenia jak dla B.4.10. "OW".

12/. B.4.12.

"OW'
Obszar strefy obserwacji archeologicznej

PSKZ NR 32 ARK. AZP 13-26 J8niewice.
Ustalenia jak dla B.4.10. "OW".

ozn. wg oprac.
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5. - B.S. 0-.

OBR~B BRZESCIE

NR 107

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

1/.

MR
+-UTA

B.5.1. BRZESCIE

Tereny istniejqcej zabudowy zagrodowej - do dalszego uzytkowania.
Dopuszcza

si~

wprowadzenie uslug turystycznych tzw. "AGROTURYSTYKA".

Stosowac ustalenia og6Ine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B, B1, G1,
H1, H2, H4.

t1N

+UTA

Tereny lstnlejqcej zabudowy zagrodowej przeksztalcane na mieszka
nlowq jednorodzinnq. Dopuszcza

sl~

wprowadzenie uslug turystycznych

tzw. "AGROTURYSTYKA".
Dzialki NR NR 56/1, 60, 62/1, 65, 73, 81, 92/4, 93/1, 96, 99, 100
oraz DziaIka NR 101 do zabudowy po wyburzonych zabudowaniach
zagrodowych. Ustalenla jak wyzej.

RLO
+t1N

Teren istniejqcej Iesniczowki (dia Iesnictwa Gwiazdowko) , dzialki
NR NR 103 i 218i - do dalszego uzytkowania.
przeksztalcenie na

EE

funkcj~

Dopuszcza

si~

mieszkaniowq jednorodzinnq.

Teren istniejqcej stacji transformatorowej wiezowej murowanej,
dzialka NR 61 - do dalszego uzytkowania.

MN
+-UR

Teren istniejqcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (nowa)
z uslugami rzemiesIniczymi - do dalszego uzytkowania, pod warunkiem
zachowania uciqzIiwosci w granicach wlasnej dziaiki.
Stosowac ustalenia ogoine oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B, B1, C1,
G1, H2, H4.
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B.S.1.1. UK

Teren istniejqcej zabudowy usIugowej - sklep, swietlica
wiejska. DziaIka NR 9B - do dalszego uzytkowania.
Na terenie zlokalizowano zbiornik p.poz.
Dopuszcza

si~

zmian~

funkcji na innq nieuciqzliwq.

Przy modernizacji obiektu wskazane jest uporzqdkowac
architektur~

elewacji i dachu wprowadzajqc detale

nawiqzujqce do tradycyjnej zabudowy regionalnej.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZAeYJNE B,
B1, e1, G1, H2, H4.

B.5.1.2. MN

Teren pod projektowanq

mieszkaniowq jedno

zabudow~

rodzinnq. Pow. - 0,73 ha dziaIka NR 9B. (Teren uzyskaI
zgod~

na

zmian~

przeznaczenia na cele nierolnicze).

Wielkosc dziaIek 1000 - 1500 m2

•

Wysokosc zabudowy

kondygnacji. Linia zabudowy B,O m od

kraw~dzi

121

drogi

gminnej NR 215 i 223. Teren wymaga kompleksowego
opracowania programowo-przestrzenno-architektonicznego.
Nalezy

bezwzgl~dnie

zachowac historyczny uklad droiny.

Procent zabudowy max 30%. Dojazd do kaidej dzialki z drog
gminnych wlw.
Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZAeYJNE B,
81, el, Gl, H2,

B.S.l.3. MN

H4,~1.F.

Pow. 1,00 ha - Teren pod projektowanq

zabudow~

mieszkaniowq

jednorodzinnq z dopuszczeniem usIug nieuciqzliwych.
(Teren uzyskal

zgod~

na

zmian~

przeznaczenia na cele

nierolnicze). Dzialka NR NR 9712 (cala) i 5711

(cz~sc).
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Wymaga

si~

kompleksowego opraeowania programowo

przestrzenno-arehitektonicznego 14eznie z B.5.1.4.U oraz
B.5 . 1.5. MNU, ktare

mi~dzy

innymi okresli wielkosei

dzialek, [unkeje, proeent zabudowy oraz

[orm~

nieznq. Oehrona istniejqeego drzewostanu.

arehitekto

Bezwzgl~dnie

naleiy z aehowac historyezny uklad droiny. Max wysokosc
zabudowy 1} kondygnaeji. Dojazdy od drag gminnyeh NR 214,

215 i 216. Linia zabudowy min 8,0 m od linii rozgraniezajq
eej drogi gminnej.
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE
jak dla

B.5.1.4. U

B.5.1.2.

MN

Pow. 0,70 ha - Tereny pod projektowane nieueiqzliwe uSlugi
(handel, gastronomia, rzemio s l0 lekkie itd.) . Dzialk a
NR NR 97/2

( e z~st)

i 68

(ez~st).

Ustalenia jak dla B.S.l.3. MNU.
(Teren uzyskal

zgod~

na

zmian~

przeznaezenia na eele

nierolnieze) .
Dojazdy z drag gminnyeh NR NR 2 14, 216, 215 oraz 21 4 ,
227 i 228.

B.5.1.5. MN
+

U

Pow. 1,06 ha - Teren pod projektowanq

zabudow ~

mi esz ka

niowq z dopu s zezeniem us lug nieuei qzliwyeh. ( Teren uzys ka l
zgod~

na

zmian~

Dz ialka NR 68

prz eznaezenia na eel e nier olni ez e ).

(ez~st).

Ustalenia jak dla B.5.1.3. MN
gminnyeh NR 227 i 228.

+

U. Doja z dy z d r eg
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B.5.1.6. US
+ ZP

Pow. 1,44 ha - Teren istniejqcego boiska sportowego
oraz istniejqcego kompleksu zieleni parkowej do dalszego
uzytkowania i zachowania. Dzialka NR 67. Dopuszcza

si~

zmian~

funkcji boiska sportowego na innq nieuci qzllwq

uslug~

z z ieleni q towarzyszqcq np.

szkol~

podstawowq UO .

(Propozycja w poprzednim P.Z.T. gminy).
Istniejqcy drzewostan uporzqdkowac i
Na terenie boiska (US) dopuszcza

bezwzgl~dnie

sl~ budow~

chronic.

obiektow

wylqcznie zwiqzanych z obslugq i dzialalnosciq sportowq
(trybuna, szatnia, sanitariaty). Dopuszczalna wysokosc
zabudowy max

~

1 .

12 kondygnacji . Dla wariantu szkoly

kondygnacji.

Stosowac ustalenia ogolne oraz WYMAGANIA REALIZACYJNE B,
B1, C1, G1, H2, H4.

2/.

B.5.2. "W"

STREFA

BEZWZGL~DNEJ

kurhanowe st.

OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ - cmentarzysko

aa.

Wg oprac. Pans twowej Sluzby Och rony Zaby tkow Konserwa t.
Oznaczono NR 1 0 , ark. AZP 13-26.
Stosowac us tal eni a ogolne ora z hlYMAGANIA REALIZACYJNE B1, D.

3/.

B.5.3. "OW"

Strefa obserwacji archeologicznej (obejmuje p61nocnq
cz~sc obr~bu

Brz escia).

Oznac2ono wg oprac. Panstw. Slu z by Ochrony Zabytk6w
NR 28 ark. 12-26 Brzesci e 51' 129 - cmentarzysko ludno5ci
kultury pomorski e j .
Stosowac ustalenia og61ne oraz WYNAGANIA REALIZACl'JNE
81, D.

