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4) mieszkania służbowego dla potrzeb funkcjonowania obiektu; 

5) obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, oraz 

odprowadzających ścieki;  

6) dojść i dojazdów; 

7) zieleni urządzonej. 

3. Na terenie opracowania wyznaczono następujące tereny dla potrzeb powszechnych: OG.VI 

A.41, OG.VI B.13, dla których ustalono szczegółowe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi inżynieryjnej oraz ograniczenia 

stosowania ustaleń dotyczących danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków 

wynikających z konkretnej lokalizacji.  

4. Inne użytkowanie terenów OG poza ustalonym dla terenów dla potrzeb powszechnych jest 

niedopuszczalne. 

 

§ 65. Dla terenu  OG.VI A.41 o powierzchni 3,6071 ha  ustala się:  

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren  przeznaczony na cele zgodne z ustaleniami dla kategorii terenów dla potrzeb 

powszechnych, ustala  się lokalizację szkoły podstawowej wraz częścią sportową i 

rekreacyjną,  

b) dopuszcza się rozszerzenie programu o tzw. “zieloną szkołę”, 

c) po realizacji szkoły na części terenu OG.VI.A.41/1 dopuszczalna lokalizacja innej niż szkoła 

funkcji zgodnej z ustaleniami dla kategorii terenów dla potrzeb powszechnych, 

d) na płycie boiska szkolnego dopuszcza się lokalizację lądowiska dla helikoptera sanitarnego;  

2) zasady i warunki parcelacji terenu – zakaz dokonywania podziałów geodezyjnych; 

3) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linie regulacyjne zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) forma zabudowy współczesna, wyróżniająca obiekt spośród sąsiedniej zabudowy 

mieszkaniowej i wypoczynkowej,  

c) ustala się stosowanie dachów płaskich lub półpłaskich o kącie nachylenia połaci do 300,  

d) dominujące materiały elewacji:  drewno, szkło;  

e) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy   PZ = 0,3, 

f) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy   IZ = 0,4, 

g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych    TZ = 0,3; 

h) dopuszczalna maksymalna  wysokość zabudowy -  do 2 kondygnacji, lecz  nie więcej niż  

HZ = 10,0 m , 

4) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:   

a) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy 1 Maja (03.VI.KD.L) oraz w ulicach 

oznaczonych symbolami: 54.VI.KD.P, 40.VI.KD.W, 

b) dojazd do obiektu z ulic: 03.KD.L,  40.VI.KD.W; 

5) warunki ochrony:   

a) teren położony w obszarze Natura 2000 PLB320002 “Delta Świny” oraz Natura 2000 

PLH3200019 - “Wolin i Uznam” obowiązują ustalenia § 5. i § 6., 

b) na terenie znajduje się obiekt użyteczności publicznej – szkoła, ujęty w  ewidencji 

konserwatorskiej  (przy ul. 1 Maja), obowiązują wymogi zawarte w § 17. 

 

 

§ 66. Dla terenu  OG.VI B.13 o powierzchni 0,2531 ha  ustala się:  

1) przeznaczenie terenu: 


