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2525
UCHWA£A Nr VI/39/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 28b ust. 1a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Gminy w Liniweie uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy za 2002 rok* udziela siê absolutorium Wójtowi Gminy.
§2
Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

2526
UCHWA£A Nr V/54/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i oraz
pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558
i Nr 113 poz. 984; Nr 127, poz. 1089 i Nr 214 poz. 1806)
i art. 109, 116, 119, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983; zm. w Dz. U.
Nr 162, poz. 1119; z 2000 r. Nr 95, poz. 1041; z 2001 r.
Dz. U. Nr 39, poz. 459; Nr 55, poz. 574; Nr145, poz. 1623
oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1826) po zasiêgniêciu
opinii Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Rada
Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 15.284.587,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w wy* Sprawozdania z wykonania bud¿etu nie publikuje siê.

sokoci 15.384.587,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu gminy na 2003
rok, w tym:
1) przychody w wysokoci 1.000.000,-z³,
2) rozchody w wysokoci 900.000,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§4
Dochody okrelone w § 1 obejmuj¹ dotacje celowe
z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 1.405.538,-z³
z przeznaczeniem na realizacjê wydatków okrelonych
w za³¹czniku Nr 3* niniejszej uchwa³y i uwzglêdnionych
w § 2 uchwa³y.
§5
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 91.350,z³ z przeznaczeniem na realizacjê zadañ okrelonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
§6
Ustala siê kwotê dotacji dla instytucji kultury  biblioteki w wysokoci 113.000,-z³.
§7
1. Ustala siê dla rodków specjalnych:
 przychody w wysokoci 303.000,-z³
 wydatki w wysokoci 303.000,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
2. Zatwierdza siê zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
 przychody w wysokoci 4.000,-z³
 wydatki w wysokoci 8.000,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§8
1. Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem rodków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 8 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê na 2003 r. nak³ady inwestycyjne w wysokoci 3.043.377,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§9
Uchwala siê wyodrêbnione rodki na so³ectwa w wysokoci 111.500,-z³ w podziale na poszczególne so³ectwa oraz dzia³y i rozdzia³y zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*
do niniejszej uchwa³y.

* Za³¹czników nr 1-9 nie publikuje siê.
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§ 10

Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu bud¿etu gminy na
dzieñ 31 grudnia 2002 r.
w wysokoci 1.550.000,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*
do niniejszej uchwa³y.
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) zaci¹gania po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 1.000.000,-z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z
realizacji zadañ okrelonych w za³¹czniku Nr 8 przekraczaj¹cych bud¿et 2003 r.
ród³em pokrycia zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne
przysz³ych bud¿etów w latach 2004-2006,
3) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci
1.100.000,-z³,
4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie
przeniesieñ miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u,
5) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy,
6) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków gminnym jednostkom organizacyjnym,
7) sp³aty zobowi¹zañ.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

2527
UCHWA£A Nr VIII/59/2003
Rady Gminy Liniweo
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek nr 278/45, 278/46,
278/43, 278/44, 278/47, 278/48, 278/51, 278/49, 278/52
na terenie wsi G³odowo gmina Liniewo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1591) na wniosek
Wójta Gminy, Rada Gminy Liniewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie wsi G³odowo:
11. Dzia³ka nr 278/45 o powierzchni 897 m 2 i dzia³ka
nr 278/46 o powierzchni 797 m2 przeznaczone pod
u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê
letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ZL  teren zabudowy letniskowej na wydzielonych
dzia³kach, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru maks. 0,6 m nad poziom terenu.
 dachy spadziste,
 usytuowanie budynków w jednej linii zabudowy kalenic¹ równolegle do drogi wszystkich budynków
lub kalenic¹ prostopadle do drogi wszystkich budynków,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1 Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi.
1.2 Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków, podpisan¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0 Ustalenia inne:
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan na dzia³kach,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od
ciany lasu min. 10,0 m,
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 na czêciach dzia³ek przylegaj¹cych do drogi publicznej wskazana lokalizacja jednego rzêdu drzew
od strony drogi.
12. Dzia³ka nr 278/43 o powierzchni 736m2 i dzia³ka nr 278/
44 o powierzchni 755 m2 przeznaczone pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
ZL  teren zabudowy letniskowej na wydzielonych
dzia³kach, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru maks. 0,6 m nad poziom terenu.
 dachy spadziste,
 usytuowanie budynków w jednej linii zabudowy kalenic¹ równolegle do drogi wszystkich budynków
lub kalenic¹ prostopadle do drogi wszystkich budynków,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1 Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi.
1.2 Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków, podpisan¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
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 zachowaæ istniej¹cy drzewostan na dzia³kach,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od
ciany lasu min. 10,0m.
 na czêciach dzia³ek przylegaj¹cych do drogi publicznej wskazana lokalizacja jednego rzêdu drzew
od strony drogi.
13. Dzia³ka nr 278/47 o powierzchni 813m 2 i dzia³ka
nr 278/48 o powierzchni 847 m2 przeznaczone pod
u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê
letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
ZL  teren zabudowy letniskowej na wydzielonych
dzia³kach, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru maks. 0,6 m nad poziom terenu.
 dachy spadziste,
 usytuowanie budynków w jednej linii zabudowy kalenic¹ równolegle do drogi wszystkich budynków
lub kalenic¹ prostopadle do drogi wszystkich budynków,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wod:ê
 z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków, podpisan¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
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usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan na dzia³kach,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od
ciany lasu min. 10,0m.
 na czêciach dzia³ek przylegaj¹cych do drogi publicznej wskazana lokalizacja jednego rzêdu drzew
od strony drogi.
14. Dzia³ka nr 278/51 o powierzchni 977m2 przeznaczona
pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
ZL  teren zabudowy letniskowej na wydzielonej dzia³ce, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów dla realizacji
jednego budynku letniskowego,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20%powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru maks. 0,6 m nad poziom terenu,
 dachy spadziste,
 usytuowanie budynku kalenic¹ równolegle lub prostopadle do drogi,
 bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê publiczn¹.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego, wywo¿onego
przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiornik na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a budynek pod³¹czyæ do tej
sieci,
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 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków, podpisan¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
zachowaæ istniej¹cy drzewostan na dzia³kach,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od
ciany lasu min.10,0m,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy od jeziora Lonka
min. 15,0 m.
 na czêciach dzia³ek przylegaj¹cych do drogi publicznej wskazana lokalizacja jednego rzêdu drzew
od strony drogi.
15. Dzia³ka nr 278/49 o powierzchni 1099m2 i dzia³ka nr
278/52 o powierzchni 859 m2 przeznaczone pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
ZL  teren zabudowy letniskowej na wydzielonych
dzia³kach, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru maks. 0,6 m nad poziom terenu.
 dachy spadziste,
 usytuowanie budynków w jednej linii zabudowy kalenic¹ równolegle do drogi wszystkich budynków
lub kalenic¹ prostopadle do drogi wszystkich budynków,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci,
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odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków, podpisan¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,.
2.0.Ustalenia inne:
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan na dzia³kach,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od
ciany lasu min. 10,0m.
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 15,0 m od jeziora Lonka na dzia³ce nr 278/52
 na czêciach dzia³ek przylegaj¹cych do drogi publicznej wskazana lokalizacja jednego rzêdu drzew
od strony drogi.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 11  dzia³ki nr 278/45 i 278/46 w G³odowie
w skali 1:1000.
Rysunek nr 12  dzia³ki nr 278/43 i 278/44 w G³odowie
w skali 1:500.
Rysunek nr 13  dzia³ki nr 278/47 i 278/48 w G³odowie
w skali 1:500.
Rysunek nr 14  dzia³ka nr 278/51 w G³odowie w skali
1:500.
Rysunek nr 15  dzia³ki nr 278/49 i 278/52 w G³odowie
w skali 1:500.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) granice stref ochronnych.

§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa letniskowego %.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Liniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

2528
UCHWA£A Nr VIII/62/2003
Rady Gminy Liniewo
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 151/3 w Chrztowie gmina Liniewo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1591) na wniosek
Wójta Gminy, Rada Gminy Liniewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie wsi Chrztowo:
1. Dzia³ka nr 151/3 o powierzchni 1037m2 przeznaczona
pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
ZL  tereny zabudowy letniskowej na wydzielonej dzia³ce, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów dla realizacji
tylko jednego budynku letniskowego,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,5 m, liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,

 6677 

Poz. 2528, 2529

 wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru maks. 0,6 m nad poziom terenu,
 dachy spadziste,
 bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi publiczne.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego, wywo¿one przez
specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod warunkiem pod³¹czenia obiektu kubaturowego do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiornik na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0. Ustalenia inne:
teren dzia³ki po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Polaszkowskich,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej
powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
wliczaj¹c w to zadrzewienia jak i trawniki,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 30,0 m od ciany lasu,
 na dzia³ce wskazana lokalizacja rzêdu drzew wzd³u¿
drogi publicznej od strony pó³nocnej.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 2  dzia³ka nr 151/3 w Chrztowie w skali
1:1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem
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b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
 zabudowy letniskowej %.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Liniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

2529
UCHWA£A Nr VIII/63/2003
Rady Gminy Liniewo
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu czêci dzia³ki nr 192/1
w Garczynie gmina Liniewo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1591) na wniosek
Wójta Gminy, Rada Gminy Liniewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie wsi Garczyn:
3. Czêæ dzia³ki nr 192/1 o powierzchni 0,4 ha przeznaczona w by³ym planie gminy Liniewo pod oczyszczalniê cieków, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
MN  teren zabudowy mieszkaniowej dla realizacji jednego siedliska mieszkalnego z funkcj¹ siedliska rolniczego dla obs³ugi ca³ego area³u dzia³ki nr 192/1,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
25% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
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 wysokoæ budynku mieszkalnego maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci do maks.
0,9 m nad poziom terenu,
 budynki gospodarcze o wysokoci maks. 6,5 m
liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 dachy spadziste, o k¹cie nachylenia 45o z tolerancj¹ 10%
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg dojazdowych szerokoci 6,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych z wyjazdem na drogê gminn¹.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej we wsi sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody,
oraz po okreleniu punktu w³¹czenia do tej sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy do oczyszczalni cieków
w Garczynie gmina Liniewo pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci
wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do sieci,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków zawart¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(wliczaj¹c w to zadrzewienia jak i trawniki),
 wzd³u¿ projektowanej drogi wskazana lokalizacja
jednego rzêdu drzew od strony zachodniej,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 100,0 m od
jeziora Du¿e i 30,0 m od Strugi A Czerniki.

§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 3  czêæ dzia³ki nr 192/1 w Garczynie w
skali 1:1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) zabudowy mieszkaniowej %.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Liniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

2530
UCHWA£A Nr VIII/65/2003
Rady Gminy Liniewo
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 238/2 w Wysinie gmina Liniewo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1591) na wniosek
Wójta Gminy, Rada Gminy Liniewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie wsi Wysin:
6. Dzia³ka nr 238/2 o powierzchni 439 m2 przeznaczon¹
pod remizê stra¿ack¹, przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami handlowymi.

Poz. 2530, 2531
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1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami handlowymi na wydzielonej dzia³ce,
 adaptacja istniej¹cego budynku, z mo¿liwoci¹ rozbudowy, nadbudowy i przebudowy z zachowaniem
parametrów odleg³oci od budynków istniej¹cych,
granic s¹siada i drogi,
 mo¿liwoæ rozbiórki budynku z budow¹ nowego
obiektu kubaturowego,
 wysokoæ budynku maks. 9,0 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6
m nad poziom terenu,
 dachy spadziste,
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt sta³y ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ ograniczyæ do granic w³asnoci
terenu dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce publiczne drogi lokalne.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiornik na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków, zawart¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowyc:h
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu
podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
 z dachów obiektów kubaturowych powierzchniowo do gruntu,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu
ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych, które winny byæ zagospodarowane w miejscu ich powstawania, a tylko te
których nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y
przekazaæ specjalistycznym przedsiêbiorstwom w
celu ich utylizacji,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu
i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
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zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan na dzia³ce a w szczególnoci od strony obiektu kultu religijnego, teren
po³o¿ony w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego uk³adu osadniczego wsi.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 6  dzia³ka nr 238/2 w Wysinie w skali
1:1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem
b) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami handlowymi %.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Liniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

2531
UCHWA£A Nr XII/95/03
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 14 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Tuchlino,
Gowidlino
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
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poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,
Nr 25, poz. 253) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)  Rada Gminy w Sierakowicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy obszaru:
1. Wie Tuchlino dz. nr 674/9, 674/11 na teren us³ug rzemios³a, turystyki, handlu, z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej. Dotychczasowe przeznaczenie terenuus³ugi owiatowe.
2. Wie Gowidlino dz. nr 553/3 (czêæ) pod z-d przetwórstwa rolno- spo¿ywczego, o ma³ej mocy przerobowej.
Dotychczasowe przeznaczenie terenu  budownictwo
mieszkaniowe.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu, stanowi¹ integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym
w legendzie w punkcie: Oznaczenia, z wyj¹tkiem
oznaczeñ odnosz¹cych siê do stanu istniej¹cego,
które maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszaru objêtego planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) linie podzia³u wewnêtrznego: linie oznaczone na rysunku planu, okrelaj¹ce zasady podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
4) tereny biologicznie czynne: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹,
ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni
zieleni zalicza siê zieleñ izolacyjn¹,
5) komunikacja wewnêtrzna: tereny ulic i placów, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 ze zm.)
tereny te mog¹ stanowiæ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
4. Zgodnoæ ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gminy plany zagospodarowania
przestrzennego nie s¹ sprzeczne z za³o¿eniami Studium....

§3
Ustalenia szczegó³owe
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

WIE TUCHLINO
Nr DZIA£KI 674/9, 674/11
POWIERZCHNIA 0,32 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
dzia³alnoæ us³ugowa  us³ugi ró¿ne, zakres us³ug:
rzemios³o, handel, turystyka, gastronomia, dopuszczenie funkcji mieszkaniowej
SYMBOLE NA RYS. PLANU
UR MN teren us³ug z mieszkaniami wbudowanymi
lub budynkami wolnostoj¹cymi dla w³aciciela us³ug.
ZK  zieleñ izolacyjno-krajobrazowa Kw  droga dojazdowa, wewnêtrzna
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: podzia³ terenu w zale¿noci od potrzeb projektowanej funkcji. Minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m²,
b) rodzaj zabudowy: budynki us³ugowe  parterowe
z poddaszem mieszkalnym, dach dwuspadowy
o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ 11.0 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadowienia parteru maks. 0,70 m, budynki mieszkalne  warunki jak wy¿ej,
c) powierzchnia zabudowy: maks. 40% powierzchni
dzia³ki,
d) linia zabudowy: jak na rysunku planu,
e) dopuszcza siê budowê gara¿y.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Dojazd od istniej¹cej drogi gminnej i projektowanej
drogi dojazdowej Kw, parkowanie na terenie w³asnej
dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: do z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do czasu wybudowania kolektora sanitarnego odprowadzaj¹cego cieki do
oczyszczalni cieków w Sierakowicach do zbiornika bezodp³ywowego. Po pod³¹czeniu do kanalizacji zbiorniki zlikwidowaæ
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej dzia³ki, z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze
d) energetyka: z istniej¹cej linii NN na warunkach podanych przez w³aciwy Z-d Energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów
w sposób zorganizowany
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Wie Tuchlino znajduje siê w obrêbie ochrony konserwatorskiej. Architektura projektowanych budynków nawi¹zuj¹ca do tradycyjnej zabudowy wiejskiej,
zakaz wprowadzenia materia³ów typu siding
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) zapewniæ min. 25% powierzchni biologicznie czynnej
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b) wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹  krajobrazow¹ ZI jak na
rys. planu
c) zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania na
rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ poza
teren w³asnej dzia³ki
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

WIE GOWIDLINO
Nr DZIA£KI 553/3 (CZÊÆ)
POWIERZCHNIA ok. 0, 13 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
rzemios³o uci¹¿liwe  przetwórstwo rolno-spo¿ywcze
SYMBOLE NA RYS. PLANU
URU  teren przetwórstwa miêsnego ZD  projektowany zak³ad ZK  zieleñ izolacyjno  krajobrazowa
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1300 m²
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z wykorzystaniem poddasza na funkcje socjalne i biurowe
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25% terenu dzia³ki.
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zale¿na od potrzeb technologicznych, nieprzekraczaj¹ca 9,0 m.
Poziom posadowienia parteru do 0,40 m od poziomu terenu. Dachy o nachyleniu ok. 45°
f) zieleñ: min. 10% powierzchni dzia³ki
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Wjazd z drogi gminnej wydzielonym pasem z terenu
mieszkaniowego w³aciciela dzia³ki, parkowanie na
terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków technologicznych
 do kanalizacji wiejskiej po jej realizacji. cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia przed ich
wprowadzeniem do odbiornika i powinny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków w Sierakowicach
c) odprowadzenie wód opadowych: z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze na teren w³asnej dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami podanymi
przez w³aciwy Zak³ad Energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów przez
koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe. Na
wytwarzanie odpadów produkcyjnych nale¿y uzyskaæ zgodê Starostwa Powiatowego.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) Dzia³ka znajduje siê w Gowidliñskim Obszarze Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8
listopada 1994 r., zmiana Rozporz¹dzenie nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r.,
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b) w nowo realizowanych obiektach nale¿y stosowaæ
technologie ograniczaj¹ce oddzia³ywanie na rodowisko,
c) zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania na
rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ poza
granice w³asnej dzia³ki,
d) obiekty mieszkalne w³aciciela sytuowane w zasiêgu
uci¹¿liwoci,oraz pomieszczenia socjalne i biurowe
wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony,
e) wprowadziæ zieleñ izolacyjo-krajobrazow¹ jak na rys.
planu.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
wsi Tuchlino, Gowidlino (za³¹cznik graficzny nr 1, 2).
§5
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa
w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoci: 30%.
§6
1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Sierakowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

2532
UCHWA£A Nr X/88/03
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 6 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie obszar
wsi Leszkowy.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm:z 1999 r. Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
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poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 85 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
Rada Gminy w Cedrach Wielkich uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar obrêbu geodezyjnego wsi
Leszkowy.
§2
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w tekcie ustaleñ planu:
1) intensywnoæ zabudowy  iloraz powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni terenu. Powierzchnia
terenu odnosi siê do powierzchni wydzielonej dzia³ki pod wzglêdem w³asnociowym, lub do powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) linia rozgraniczaj¹ca  linia rozdzielaj¹ca tereny ró¿ne pod wzglêdem u¿ytkowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy  linia oznaczaj¹ca
granicê, której nie mo¿e przekroczyæ w danym kierunku lico budynku,
4) powierzchnia biologicznie czynna  powierzchnia
niezabudowana i nieutwardzona pokryta rolinnoci¹ urz¹dzon¹ lub naturaln¹, a tak¿e wod¹. W powierzchniê t¹ w³¹cza siê powierzchnie parkingów
pokrytych specjalnymi p³ytami,
5) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  suma powierzchni wszystkich budynków znajduj¹cych siê na
okrelonym terenie (liczony po obrysie zewnêtrznym
budynku) do powierzchni tego terenu, wyra¿ona
w %,
6) historyczny uk³ad ruralistyczny  charakterystyczne
kulturowe i naturalne elementy kompozycji miejscowoci, wsi wiadcz¹ce o jej historii i przestrzennym
rozwoju,
7) strefa ochrony konserwatorskiej  obszar zawieraj¹cy historyczny uk³ad przestrzenny wyró¿niaj¹cy siê
wartoci¹ i zachowaniem historycznie ukszta³towanej struktury,
8) strefa ochrony archeologicznej  obszar na którym
wystêpuj¹ lub mog¹ wystêpowaæ znaleziska archeologiczne  ujête w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków archeologicznych,
9) rewaloryzacja  dzia³ania maj¹ce na celu doprowadzenie zabytku nieruchomego, ich zespo³u, oraz historycznego uk³adu ruralistycznego do stanu umo¿liwiaj¹cego odbiór jego wartoci zabytkowych.
W procesie rewaloryzacji maj¹ miejsce takie dzia³ania jak: adaptacja, modernizacja, ods³oniêcie, odtworzenie, rekonstrukcja, restauracja,
10) odtworzenie  jest to odbudowa w skali 1:1, na podstawie ikonografii zabytku  zachowanego szcz¹tkowo lub ca³kowicie nieistniej¹cego.
§3
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem (czêæ A
obrêbu wsi), jak na rysunku planu na mapie ewidencyj-

nej w skali 1:5 000 i na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1:10 000 na tereny:
MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
ZI  zieleni ochronnej (pasy wiatrochronne).
ZL  lasów.
KU  dróg  w tym:
KUl  dróg lokalnych,
KUd  dróg dojazdowych,
KUw  dróg wewnêtrznych,
RP  upraw polowych.
RP1  upraw polowych bez prawa zabudowy.
TR  urz¹dzeñ melioracyjnych (rowy melioracyjne).
WS  wód ródl¹dowych.
OW  wa³ów przeciwpowodziowych.
§4
Ustalenia ogólne dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi (na czêci A obrêbu wsi):
1. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) Obszar obrêbu wsi obs³ugiwany jest przez drogi:
 KUl 1/2,  droga powiatowa, klasy L (lokalna); jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, lecz nie
mniej ni¿ 15 m. Po trasie drogi przebiega szlak
turystyczny  jak na rysunku planu,
 KUd 1/2  drogi gminne, klasy D (dojazdowe); jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, lecz nie
mniej ni¿ 15 m, oraz przez
 KUw  drogi gminne, wewnêtrzne,
2) dla terenów dróg obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych
ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
3) odprowadzenie wód opadowych, z terenów dróg 
powierzchniowe, na obszarach zainwestowania
wody opadowe przed odprowadzeniem do gruntu
oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych  dotyczy tak¿e terenów parkingów i placów manewrowych,
4) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
2. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
2) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
3) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
4) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
5) cieki  w zabudowie zwartej do kanalizacji sanitarnej; w zabudowie rozproszonej indywidualne rozwi¹zania lokalne  wywóz cieków do oczyszczalni
w Cedrach Wielkich,
6) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej (parkingi, place manewrowe) do kanalizacji
deszczowej; z dachów obiektów budowlanych do
gruntu,
7) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
3. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska kulturowego:
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 ustala siê w strefê ochrony krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
4. Obszary zagro¿eñ:
1) obrêb wsi jest zagro¿ony powodzi¹,
2) przez obrêb wsi przebiega linia energetyczna WN
400 kV wraz ze stref¹ ochronn¹ 2 x 50 m i linie energetyczne SN 15 kV wraz ze stref¹ ochronn¹ 2 x 8 m.
5. Stawka procentowa:
1) ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu  w wysokoci 30%,
2) ustala siê stawkê procentow¹ 0% dla wszystkich klas
dróg.

4.

§5
Ustalenia tekstowe szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu ustala siê jak nastêpuje:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
1. Warunki urbanistyczne:
1) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej i nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
2) powierzchnie wydzielonych dzia³ek  nie mniej ni¿
1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej i nie mniej
ni¿ 1800 m2 dla zabudowy zagrodowej,
3) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy dla budynków mieszkalnych i nie wiêcej ni¿ 13,0 m dla budynków inwentarskich,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej i nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg o symbolach KUl oraz od krawêdzi rowów melioracyjnych,
6) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
7) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych,
8) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu.
2. Parkingi:
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
3. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego:
1) nie mniej ni¿ 50% terenu nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹,
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2) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
3) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego.
4) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i drzew; w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
5) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych pomników
przyrody; wokó³ pomników przyrody obowi¹zuje
strefa 15 m, objêta zakazem wznoszenia budynków,
budowli i urz¹dzeñ.
Inne zapisy:
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50 m2,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
 zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
 zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
ZI  zieleñ ochronna  pasy wiatrochronne.
Ustala siê 100% powierzchni biologicznie czynnej.
Dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
Dobór zieleni z uwzglêdnieniem przemieszania zieleni
niskiej i wysokiej,
Ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
Ustala siê zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem niezbêdnych ciêæ sanitarnych i pielêgnacyjnych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
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ZL  las.
1. Ustala siê 100% powierzchni biologicznie czynnej.
2. Ustala siê zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem niezbêdnych ciêæ sanitarnych i pielêgnacyjnych.
3. Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
RP  uprawy polowe.
1. Ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
2. Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê lokalizacjê siedlisk zwi¹zanych z upraw¹,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji jak w
za³¹czniku nr 3 do uchwa³y,
b) dopuszcza siê mo¿liwoæ przeprowadzenia badañ
geologiczno  poszukiwawczych i eksploatacji
bursztynu na podstawie koncesji uzyskanych na
zasadach Prawa geologicznego i górniczego.
RP1  uprawy polowe bez prawa zabudowy
1. Ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
2. Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
OW  wa³y przeciwpowodziowe
1. Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: po trasie wa³u przebiega
szlak turystyczny,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu,
b) obowi¹zuje ochrona wa³ów przeciwpowodziowych; zgodnie z ustaw¹ Prawo Wodne obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce wa³ów przeciwpowodziowych.
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3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
TR  urz¹dzenia melioracyjne (rowy melioracyjne).
Ustala siê 100% powierzchni biologicznie czynnej.
Ustala siê nakaz ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nale¿y zapewniæ dostêp
technologiczny wzd³u¿ koryta cieku,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
WS  wody ródl¹dowe.
Ustala siê 100% powierzchni biologicznie czynnej.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nale¿y zapewniæ dostêp
technologiczny wzd³u¿ koryta cieku,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
§6

1. Dla obszaru zainwestowania wsi w granicach okrelonych na rysunku planu w skali 1:2 000 (czêæ B obrêbu
wsi), ustala siê podzia³ na 39 terenów (oznaczonych
symbolami dwucyfrowymi od 01 do 39) wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji funkcjonalnej.
2. Na potrzeby wymienionego wy¿ej obszaru definiuje siê
nastêpuj¹ce funkcje:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
UC  us³ugi komercyjne.
UPr  us³ugi kultu religijnego  koció³.
ZP  zieleñ parkowa.
ZI  zieleñ izolacyjna  ochronna.
KU  drogi  w tym:
KUl  drogi lokalne,
KUd  drogi dojazdowe,
KUw  drogi wewnêtrzne.
KS  urz¹dzenia transportu samochodowego.
TK  urz¹dzenia infrastruktury technicznej (pompownia cieków).
TR  urz¹dzenia melioracyjne (rowy melioracyjne).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 01
2. POWIERZCHNIA 2,8217 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1200 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 29
Kul,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
dzia³ki.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 Kul
i 33KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) obiekt (jak na rysunku planu) wpisany do ewidencji
w celu objêcia ochron¹ konserwatorsk¹,
c) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³a-
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dy dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 02
2. POWIERZCHNIA 0,4743 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna.
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5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od krawêdzi rowów melioracyjnych.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
dzia³ki.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 33 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
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9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i drzew; w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug
spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 03
2. POWIERZCHNIA 1,6534 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
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30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  8,0 m od linii elektroenergetycznej 15 kV.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 33 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
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d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych,
e) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹,
 przez teren przebiega linia elektroenergetyczna SN
15kV ze stref¹ ochronn¹ 2x8,0 m.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 04
2. POWIERZCHNIA 0,9883 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
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e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 29
KUl oraz od krawêdzi rowów melioracyjnych.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 36
KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu
zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
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d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 05
2. POWIERZCHNIA 0,9588 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
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planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 29
KUl oraz od krawêdzi rowów melioracyjnych.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) zachodnia czêæ terenu znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych,
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d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 06
2. POWIERZCHNIA 0,2436 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 29
Kul.
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f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
z wydzielanych dzia³ek.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
 teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach
zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie
poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
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lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi
Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 07
2. POWIERZCHNIA 0,0897 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
ZP  Zieleñ parkowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl i 33
KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie  nie ustala siê,
f) cieki  nie ustala siê,
g) wody opadowe  zagospodarowanie w terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, uk³ady wodne, zieleñ komponowana).
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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a) nie mniej ni¿ 90% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

8.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 08
2. POWIERZCHNIA 0,1332 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
UC  Us³ugi komercyjne
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,5,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia terenu zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 29
Kul.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 33
KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
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h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów
architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê mieszkania
cile zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 9
2. POWIERZCHNIA 0,5365 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,4 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 2000 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
15% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic nr 29
Kul.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej z
wydzielanych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 33
KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
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b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug
spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 10
2. POWIERZCHNIA 0,2047 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
ZP  Zieleñ parkowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
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5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,05;
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 4,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
5%,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  30o  50o.
6. PARKINGI
 dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych zwi¹zanych z obs³ug¹ obiektu us³ugowego.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl
i 33 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 90% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i oczka wodnego.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ turystyki,
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2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi
Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 11
2. POWIERZCHNIA 0,3328 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,5 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
20% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic nr 29
Kul.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
dzia³ki.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 33
KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
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 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) obiekt (jak na rysunku planu) wpisany do ewidencji w celu objêcia ochron¹ konserwatorsk¹.
c) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug
spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,3270 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
UPr  Us³ugi kultu religijnego  koció³
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie ustala siê,
g) k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê,
6. PARKINGI
nie ustala siê.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 33
KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) obiekt (jak na rysunku planu) wpisany do ewidencji
w celu objêcia ochron¹ konserwatorsk¹.
c) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, uk³ady wodne, zieleñ komponowana).
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 30% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
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c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych pomników
przyrody; wokó³ pomników przyrody obowi¹zuje
strefa 15 m, objêta zakazem wznoszenia budynków,
budowli i urz¹dzeñ.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê dzia³ania zwi¹zane z odtworzeniem, konserwacj¹ i rehabilitacj¹ terenu i zabudowy,
b) dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z kultem religijnym,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.),
aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.

8.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 13
2. POWIERZCHNIA 0,0710 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,8,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 700 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
60% dla zabudowy jednorodzinnej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic nr 29
KUl.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,

9.

10.
11.
12.
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f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹ce budynki wielorodzinne,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
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rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0,1993 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
ZP  Zieleñ parkowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,05;
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala sie,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 4,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
5%,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  30o  50o.
6. PARKINGI
nie ustala siê.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl i 33
KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie  nie ustala siê,
f) cieki  nie ustala siê,
g) wody opadowe  zagospodarowanie w terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy jedynie w formie komponentu krajobrazowego,
 likwidacja wszelkich elementów dysharmonijnych.
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9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 90% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ turystyki,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 15
2. POWIERZCHNIA 0,1555 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
KS  Urz¹dzenia transportu samochodowego  plac
manewrowy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl i 33
KUw,
b) woda  nie ustala siê,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie nie ustala siê,
f) cieki  nie ustala siê,
g) wody opadowe  do gruntu po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê.
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9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg ochrony istniej¹cego zadrzewienia
i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbêdnych ciêæ sanitarnych i ciêæ niezbêdnych dla nowych rozwi¹zañ
technicznych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 16
2. POWIERZCHNIA 0,1265 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 29
Kul.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO

9.

10.
11.
12.
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a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug
spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
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b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 17
2. POWIERZCHNIA 0,2082 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
ZP  Zieleñ parkowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,05;
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 4,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
5%,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  30o  50o.
6. PARKINGI
 dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych zwi¹zanych z obs³ug¹ obiektu us³ugowego.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl i 33
KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 90% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
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b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ turystyki,.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 18
2. POWIERZCHNIA 0,8558 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudoy jednorodzinnej, nie wiêcej niz 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej, nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej, nie wiêcej niz
40% dla zabudowy zagrodowej;
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 29
Kul.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
dzia³ki.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,

Poz. 2532

8.

9.

10.
11.
12.

 6699 

f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
 teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego budynku wielorodzinnego,
b) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
c) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,5306 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
ZI  Zieleñ ochronna  pas wiatrochronny
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl,
b) woda  nie ustala siê
c) elektrycznoæ  nie ustala siê,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie  nie ustala siê,
f) cieki  nie ustala siê,
g) wody opadowe  zagospodarowanie w terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbêdnych
ciêæ sanitarnych i pielêgnacyjnych,
b) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 0,4685 ha
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nie ustala siê.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej z
wydzielanych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl, 31
KUw i 30 KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
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d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,4269 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,5 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1400 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 2000 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
25% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 29
Kul.
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f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej z
wydzielanych dzia³ek.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl, 30
Kud i 31 Kuw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête 
5 drzew posadzonych.
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10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 22
2. POWIERZCHNIA 0,0025 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
TK  Urz¹dzenia infrastruktury technicznej  pompownia cieków
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna przez teren 23 ZP
zulicy nr 29 KUl,
b) woda  nie ustala siê,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie  nie ustala siê,
f) cieki  nie ustala siê,
g) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie,
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h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbêdnych
ciêæ sanitarnych i ciêæ niezbêdnych dla nowych
rozwi¹zañ technicznych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê,

8.

9.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 23
2. POWIERZCHNIA 0,4252 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
ZP  Zieleñ parkowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,05;
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 2000 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 4,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
5%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od krawêdzi oczka wodnego,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  30o  50o.
6. PARKINGI
nie ustala siê.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl i 30
KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
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h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 90% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i oczka wodnego.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
 nale¿y zapewniæ dojazd do terenu 22TK (przepompowni cieków) z drogi nr 29 KUl przez teren 23ZP,
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektu us³ugowego
nieuci¹¿liwego,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 24
2. POWIERZCHNIA 3,4617 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
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a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic nr 29
KUl oraz krawêdzi rowu melioracyjnego i oczka wodnego,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej z
wydzielanych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 30
KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) obiekt (jak na rysunku planu) wpisany do ewidencji
w celu objêcia ochron¹ konserwatorsk¹.
c) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
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 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 25
2. POWIERZCHNIA 5,5836 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
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a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic nr 29
KUl oraz od krawêdzi rowów melioracyjnych i oczka
wodnego.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej z
wydzielanych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 39
KUw.,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) obiekty (jak na rysunku planu) postulowane do wpisania do ewidencji w celu objêcia ochron¹ konserwatorsk¹.
c) teren znajduje siê w strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
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 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów malioracyjnych, oczek wodnych i drzew; w wypadku
koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5
drzew posadzonych,
e) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych pomników
przyrody; wokó³ pomników przyrody obowi¹zuje
strefa 15 m, objêta zakazem wznoszenia budynków,
budowli i urz¹dzeñ.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 26
2. POWIERZCHNIA 0,0025 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ

Poz. 2532
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TK  Urz¹dzenia infrastruktury technicznej  pompownia cieków
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê.
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê.
PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl,
b) woda  nie ustala siê,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie  nie ustala siê,
f) cieki  nie ustala siê,
g) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO

9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbêdnych
ciêæ sanitarnych i ciêæ niezbêdnych dla nowych
rozwi¹zañ technicznych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 27
2. POWIERZCHNIA 0,5244 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,5 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1500 m2
dla zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 2000
m2 dla zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
20% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach kazdej
z wydzielanych dzia³ek.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 39 Kuw,
dopuszcza siê wydzielenie w granicach terenu drogi
wewnêtrznej o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych nie mniejszej ni¿ 8,0 m,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew; w
wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
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 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50 m2,
c) dopuszcza siê boisko sportowe  jako forma u¿ytkowania tymczasowego,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi
Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.

8.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
1. NUMER TERENU 28
2. POWIERZCHNIA 2,1358 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 29
KUl oraz od krawêdzi rowów melioracyjnych.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ ni¿ 0,6 m
nad poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o 
45o dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
dzia³ki.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 29 KUl lub
nr 39 KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
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f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) obiekt (jak na rysunku planu) postulowany do wpisania do ewidencji w celu objêcia ochron¹ konserwatorsk¹.
c) pó³nocna i rodkowa czêæ terenu znajduje siê w
strefie ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i drzew; w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
 0%/30%
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej lokalizacjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
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 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub
wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym
mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi
Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 29
2. POWIERZCHNIA 3,2079 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUl  droga powiatowa; klasy L (lokalna) KUl 1/2; jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, lecz nie mniej ni¿ 12,0 m
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa  0%,
b) po trasie drogi przebiega szlak turystyczny,
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 30
2. POWIERZCHNIA 0,4729 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUd  droga gminna; klasy D (dojazdowa) KUd 1/2;
jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, lecz nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê,
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 31
2. POWIERZCHNIA 0,0987 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  wewnêtrzna KUw 1/2; jedna jezdnia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6708 

przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 32
2. POWIERZCHNIA 0,0839 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  wewnêtrzna KUw 1/2; jedna jezdnia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 33
2. POWIERZCHNIA 0,6846 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  wewnêtrzna KUw 1/2; jedna jezdnia
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4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa  0%,
b) po trasie drogi przebiega szlak turystyczny,
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 34
2. POWIERZCHNIA 0,0542 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  wewnêtrzna KUw 1/2; jedna jezdnia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg roz-
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porz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 35
2. POWIERZCHNIA 0,0464 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  wewnêtrzna KUw 1/2; jedna jezdnia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 36
2. POWIERZCHNIA 0,1125 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  wewnêtrzna KUw 1/2; jedna jezdnia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
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dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 37
2. POWIERZCHNIA 0,0617 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  wewnêtrzna KUw 1/2; jedna jezdnia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 38
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2. POWIERZCHNIA 0,0828 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  wewnêtrzna KUw 1/2; jedna jezdnia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI LESZKOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 39
2. POWIERZCHNIA 0,4547 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  wewnêtrzna KUw 1/2; jedna jezdnia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Leszkowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru

Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
§7
1. Integraln¹ czêci¹ planu s¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego wsi Leszkowy,
wykonane na mapach w skali 1:5 000, 1:2 000 i 1:10
000, stanowi¹ce za³¹czniki nr 1A, 1B i 2 do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice terenu objêtego planem (granice obrêbu
geodezyjnego wsi),
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) obiekty przewidywane do objêcia ochron¹ konserwatorsk¹,
4) granicê strefy historycznego uk³adu ruralistycznego,
5) strefê ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem,
6) linie elektroenergetyczne WN i SN wraz ze strefami
ochronnymi,
7) szlak turystyczny,
8) numery dróg,
9) u¿ytkowanie terenu wed³ug klasyfikacji funkcjonalnej (symbole literowe funkcji).
§8
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Cedry Wielkie do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planistycznych i wydania, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im dokumentów, wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust.
2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 8, ust. 1, 2, 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Ko³odziejek

2533
UCHWA£A Nr X/92/03
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 6 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie obszar
wsi Trutowy.
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Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm:z 1999 r. Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 85 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
Rada Gminy w Cedrach Wielkich uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar obrêbu geodezyjnego wsi
Trutnowy.
§2
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w tekcie ustaleñ planu:
1) intensywnoæ zabudowy  iloraz powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni terenu. Powierzchnia
terenu odnosi siê do powierzchni wydzielonej dzia³ki pod wzglêdem w³asnociowym, lub do powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) linia rozgraniczaj¹ca  linia rozdzielaj¹ca tereny ró¿ne pod wzglêdem u¿ytkowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy  linia oznaczaj¹ca
granicê, której nie mo¿e przekroczyæ w danym kierunku lico budynku,
4) zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna  ogó³ czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ zamierzenia budowlanego, obejmuj¹cego kompleksowe zagospodarowanie wyznaczonego terenu,
5) powierzchnia biologicznie czynna  powierzchnia
niezabudowana i nieutwardzona pokryta rolinnoci¹ urz¹dzon¹ lub naturaln¹, a tak¿e wod¹. W powierzchniê t¹ w³¹cza siê powierzchnie parkingów
pokrytych specjalnymi p³ytami,
6) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  suma powierzchni wszystkich budynków znajduj¹cych siê na
okrelonym terenie (liczony po obrysie zewnêtrznym
budynku) do powierzchni tego terenu, wyra¿ona
w%,
7) historyczny uk³ad ruralistyczny  charakterystyczne
kulturowe i naturalne elementy kompozycji miejscowoci, wsi wiadcz¹ce o jej historii i przestrzennym
rozwoju,
8) strefa ochrony konserwatorskiej  obszar zawieraj¹cy historyczny uk³ad przestrzenny wyró¿niaj¹cy siê
wartoci¹ i zachowaniem historycznie ukszta³towanej struktury,
9) strefa ochrony archeologicznej  obszar na którym
wystêpuj¹ lub mog¹ wystêpowaæ znaleziska archeologiczne  ujête w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków archeologicznych,
10) rewaloryzacja  dzia³ania maj¹ce na celu doprowadzenie zabytku nieruchomego, ich zespo³u, oraz historycznego uk³adu ruralistycznego do stanu umo¿liwiaj¹cego odbiór jego wartoci zabytkowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

W procesie rewaloryzacji maj¹ miejsce takie dzia³ania jak: adaptacja, modernizacja, ods³oniêcie, odtworzenie, rekonstrukcja, restauracja,
11) odtworzenie  jest to odbudowa w skali 1:1, na podstawie ikonografii zabytku  zachowanego szcz¹tkowo lub ca³kowicie nieistniej¹cego.
§3
Ustala siê podzia³ czêci A obszaru objêtego planem,
jak na rysunku planu na mapie ewidencyjnej w skali
1:5000 i na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:10000, na tereny:
MN  zabudowy mieszkaniowy jednorodzinnej i zagrodowej,
UC, UC1, UC2  us³ug komercyjnych,
UC/PSk  us³ugi komercyjne/sk³adowanie i magazynowanie towarów w obiektach kubaturowych.
UPs  us³ug sportu,
PPn  produkcji o niskiej intensywnoci zagospodarowania,
ZI  zieleni ochronnej (pasy wiatrochronne),
ZP  zieleni parkowej,
ZCc  cmentarzy czynnych,
KU  dróg  w tym:
KUz  dróg zbiorczych,
KUl  dróg lokalnych,
KUd  dróg dojazdowych,
KUw  dróg wewnêtrznych,
KS  urz¹dzeñ transportu samochodowego (parking),
RP  upraw polowych,
WS  wód ródl¹dowych,
TK  urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (pompownia
cieków),
TW  urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (ujêcie wody),
TG  urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (stacja redukcyjna gazu).
§4
Ustalenia ogólne dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi (na czêci A obrêbu wsi):
1. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) Obszar wsi obs³ugiwany jest przez drogi:
 01 KUz 1/2  droga wojewódzka, klasy zbiorcza;
jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, lecz nie
mniej ni¿ 20,0 m. Droga o ograniczone dostêpnoci  nale¿y d¹¿yæ do ograniczania liczby i czêstoci zjazdów z drogi, w szczególnoci do terenów
przeznaczonych pod now¹ zabudowê. Warunki
obs³ugi komunikacyjnej terenów przyleg³ych do
drogi nale¿y ka¿dorazowo uzgadniaæ z zarz¹dc¹
drogi na etapie ustalania warunków zabudowy,
 02 KUl 1/2  drogi powiatowe, klasy lokalna; jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, lecz nie
mniej ni¿ 15,0 m. Po trasie drogi przebiega szlak
turystyczny o nazwie Domów Podcieniowych od
skrzy¿owania z drog¹ nr 03KUl w kierunku wsi
Cedry Wielkie,
 03 KUl 1/2  drogi powiatowe, klasy lokalna; jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, lecz nie
mniej ni¿ 15,0 m. Po trasie drogi przebiega szlak
turystyczny o nazwie Domów Podcieniowych od
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skrzy¿owania z drog¹ nr 02KUl w kierunku wsi
Mi³ocin,
 04 KUd 1/2 drogi gminne, klasy dojazdowa; jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, lecz nie
mniej ni¿ 15,0 m,
 05 KUd 1/2 drogi gminne, klasy dojazdowa; jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, lecz nie
mniej ni¿ 15,0 m,
 06 KUd 1/2 drogi gminne, klasy dojazdowa; jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, lecz nie
mniej ni¿ 15,0 m,
 07 KUd 1/2 drogi gminne, klasy dojazdowa; jedna jezdnia dwa pasy ruchu,
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, lecz nie mniej ni¿ 15,0 m,
 08 KUd 1/2 drogi gminne, klasy dojazdowa; jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, lecz nie
mniej ni¿ 15,0 m, oraz przez drogi gminne, wewnêtrzne oznaczone symbolami KUw.
2) dla terenów dróg obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych
ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
3) odprowadzenie wód opadowych, z terenów dróg 
powierzchniowe, na obszarach zainwestowania
wody opadowe przed odprowadzeniem do gruntu
oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych  dotyczy tak¿e terenów parkingów i placów manewrowych,
4) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
2. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
2) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
3) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
4) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
5) cieki  w zabudowie zwartej do kanalizacji sanitarnej; w zabudowie rozproszonej indywidualne rozwi¹zania lokalne; punkt zlewny cieków zlokalizowany we wsi Cedry Wielkie,
6) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej (parkingi, place manewrowe) do kanalizacji
deszczowej; z dachów obiektów budowlanych do
gruntu,
7) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
3. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska kulturowego:
1) na obszarze stanowisk archeologicznych ustala siê
strefy ochrony archeologicznej, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna musi byæ prowadzona pod nadzorem archeologiczno  konserwatorskim,
 w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny zostaæ przerwane,
a teren udostêpniony do badañ archeologicznych,

2) ustala siê objêcie ochron¹ konserwatorsk¹ wpisanych i postulowanych do wpisania do ewidencji zagród istniej¹cych i reliktów siedlisk rolniczych na
dzia³kach oznaczonych na rysunku planu; wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna na w/w dzia³kach musi byæ
prowadzona pod nadzorem s³u¿b konserwatorskich.
3) ustala siê strefê ochrony ekspozycji czynnej i biernej historycznego uk³adu ruralistycznego strefê krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem w
której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy jedynie w formie komponentu krajobrazowego,
 likwidacja wszelkich elementów dysharmonijnych.
4) dla wydzielonych stref ochrony archeologicznej ustala siê wymóg uzgodnienia wszystkich planów i projektów lokalizowanych na ich terenie z w³aciwym
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i opiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku,
5) tereny p³askich stanowisk archeologicznych mog¹
byæ przeznaczone pod zagospodarowanie po wykonaniu inwentaryzacji i dokumentacji obiektów archeologicznych, nara¿onych na zniszczenie w trakcie prac ziemnych.
4. Obszary zagro¿eñ:
1) obrêb wsi jest zagro¿ony powodzi¹,
2) obowi¹zuje strefa ochronna ropoci¹gu DN 8002 x
30,0 m,
3) obowi¹zuje strefa ochronna projektowanego gazoci¹gu DN 400  2 x 20,0 m,
4) przez obrêb wsi przebiega linia energetyczna SN 15
kV wraz ze stref¹ ochronn¹ 2 x 8 m,
5) dla terenów mieszkaniowych le¿¹cych w strefie
uci¹¿liwoci drogi 01KUz przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.
5. Stawka procentowa:
1) ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu  w wysokoci 30%,
2) ustala siê stawkê procentow¹ 0% dla wszystkich klas
dróg.
§5
Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu (czêæ A obrêbu wsi) ustala siê jak nastêpuje:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
1. Warunki urbanistyczne:
1) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej i nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy zagrodowej,
2) powierzchnie wydzielonych dzia³ek;
 nie mniej ni¿ 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej i nie mniej ni¿ 1800 m2 dla zabudowy zagrodowej,
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3) wysokoæ zabudowy  od poziomu terenu do kalenicy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m  dla zabudowy mieszkaniowej i nie wiêcej ni¿ 13,0 m dla budynków inwentarskich i pomocniczych,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej i nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy zagrodowej,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych dróg o symbolach KUz, KUl oraz
od krawêdzi rowów melioracyjnych,
6) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
7) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o  45o
dla budynków inwentarskich i pomocniczych,
8) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu.
2. Parkingi:
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
3. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego:
1) ustala siê nie mniej ni¿ 50% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹,
2) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
3) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
4) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych, cieków, oczek wodnych i drzew,
5) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
4. Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie
poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2,
b) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone, przy c z y m
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y):
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
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UC  us³ugi komercyjne.
1. Warunki urbanistyczne:
1) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,4,
2) powierzchnie wydzielonych dzia³ek; nie mniej ni¿
1000 m2,
3) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
40%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg o symbolach KUz, KUl oraz od
krawêdzi rowów melioracyjnych,
6) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
7) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o  45o
dla budynków gospodarczych i pomocniczych,
8) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu.
2. Parkingi:
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
3. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego:
1) ustala siê nie mniej ni¿ 30% terenu terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹,
2) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
3) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
4) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych, cieków, oczek wodnych i drzew,
5) W wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
4. Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ integralnie powi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y):
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
UC1  us³ugi komercyjne.
1. Warunki urbanistyczne:
1) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,4,
2) powierzchnie wydzielonych dzia³ek; nie mniej ni¿
1200 m²,
3) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 7,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
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4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
40%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne 6,0 m od krawêdzi rowów melioracyjnych,
6) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
7) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o  45o
dla budynków gospodarczych i pomocniczych,
8) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu.
Parkingi:
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego:
1) ustala siê nie mniej ni¿ 30% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹, drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie
zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
2) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
3) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych, cieków, oczek wodnych i drzew,
4) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: na terenie nie dopuszcza
siê us³ug produkuj¹cych b¹d przechowuj¹cych ¿ywnoæ,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
UC2  us³ugi komercyjne.
Warunki urbanistyczne:
1) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,4,
2) powierzchnie wydzielonych dzia³ek  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
60%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi o symbolu KUl oraz od krawêdzi rowów melioracyjnych,
6) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
7) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o  45o
dla budynków gospodarczych i pomocniczych,
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8) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu.
Parkingi:
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego:
1) ustala siê nie mniej ni¿ 20% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹,
2) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
3) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
4) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych, cieków, oczek wodnych i drzew,
5) W wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê us³ugi komunikacyjne w tym baza transportowa, dopuszcza siê
funkcjê sk³adowania i magazynowania na tym terenie,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
UC/Ppn  us³ugi komercyjne z dopuszczeniem produkcji o niskiej intensywnoci zagospodarowania.
Warunki urbanistyczne:
1) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,3,
2) powierzchnie wydzielonych dzia³ek; nie mniej ni¿
5600 m2,
3) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg o symbolach KUz, KUl oraz od
krawêdzi rowów melioracyjnych,
6) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
7) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o  45o
dla budynków gospodarczych i pomocniczych,
8) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu.
Parkingi:
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 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego:
1) ustala siê nie mniej ni¿ 40% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹,
2) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
3) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
4) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych, cieków, oczek wodnych i drzew,
5) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: teren stanowi obszar zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
Ups  us³ugi sportu.
Warunki urbanistyczne:
1) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,05,
2) powierzchnie wydzielonych dzia³ek  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 7,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
5%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi o symbolu KUw,
6) poziom posadzki parteru  nie ustala siê,
7) k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê,
8) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu.
Parkingi:
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach terenu.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego:
1) ustala siê nie mniej ni¿ 60% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹,
2) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
3) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
4) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cego drzew,
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej
tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y).
PPn  produkcja o niskiej intensywnoci zagospodarowania.
Warunki urbanistyczne:
1) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,4,
2) powierzchnie wydzielonych dzia³ek  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 13,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
60%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi o symbolu KUl oraz od krawêdzi rowów melioracyjnych,
6) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
7) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  40o  50o dla budynków g³ównych i 12o  45o
dla budynków gospodarczych i pomocniczych,
8) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu.
Parkingi:
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego:
1) ustala siê nie mniej ni¿ 30% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹,
2) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
3) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
4) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych, cieków, oczek wodnych i drzew,
5) W wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê mieszkania integralnie powi¹zane
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
b) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone, przy c z y m
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
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Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
Zi  zieleñ ochronna  pasy wiatrochronne.
Ustala siê 100% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹.
Ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
Ustala siê zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem niezbêdnych ciêæ sanitarnych i pielêgnacyjnych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
ZP  zieleñ parkowa.
Ustala siê 90% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹.
Ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
Ustala siê zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym
terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i pielêgnacyjnych w celu niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
ZCc  cmentarz czynny.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska kulturowego:
 ustala siê zachowanie kompozycji uk³adów zieleni.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego
ustala siê zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem niezbêdnych ciêæ sanitarnych i pielêgnacyjnych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
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wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu,
b) cmentarz grzebalny wpisany do rejestru zabytków
pod nr 1023 (dec. z dnia 30.12.1987 r.),
c) ustala siê strefy ochrony od cmentarza o szerokoci 50,0 m od granicy dzia³ki cmentarza; w obrêbie strefy zakazuje siê sytuowania zabudowy
mieszkalnej oraz zak³adów produkuj¹cych b¹d
przechowuj¹cych ¿ywnoæ,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KS  urz¹dzenia transportu samochodowego (parking).
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego:
1) ustala siê nasadzenia  4 drzewa na jedno miejsce
postojowe,
2) nowo wprowadzone gatunki drzew i krzewów powinny byæ odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego,
3) wody opadowe z powierzchni utwardzonych: dróg,
boisk i parkingów, przed odprowadzeniem do odbiornika powinny byæ oczyszczone,
4) nie mniej ni¿ 10% terenu nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹,
5) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
6) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
7) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i drzew.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
RP  uprawy polowe.
Ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê lokalizacjê siedlisk zwi¹zanych
z upraw¹,
b) dopuszcza siê przeprowadzenie badañ geologiczno  poszukiwawczych i eksploatacjê bursztynu
na podstawie koncesji ustalonych na zasadach
Prawa geologicznego i górniczego,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej
tradycji jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y.
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TW  urz¹dzenia infrastruktury technicznej (ujêcie
wody).
Parkingi:
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
TG  urz¹dzenia infrastruktury technicznej (stacja redukcyjna gazu).
Parkingi:
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
TK  urz¹dzenia infrastruktury technicznej (pompownia cieków).
Parkingi:
 nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
WS  wody ródl¹dowe.
Ustala siê 100% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹.
Ustala siê nakaz ochrony istniej¹cego rowu melioracyjnego.
Inne zapisy:
1) inne zapisy stanowi¹ce: zapewniæ dostêp technologiczny wzd³u¿ koryta cieku,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
§6

1. Dla obszaru wsi w granicach okrelonych na rysunku

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

planu w skali 1:5000 (czêæ A1 obrêbu wsi) ustala siê
podzia³ na 9 terenów (oznaczonych symbolami literowymi i dwucyfrowymi od A1-01 do A1-09) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie
wed³ug klasyfikacji funkcjonalnej.
2. Na potrzeby wymienionego wy¿ej obszaru definiuje siê
nastêpuj¹ce funkcje:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
MW  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
UC  us³ugi komercyjne,
Upo  us³ugi owiaty,
PPn  produkcja o niskiej intensywnoci zagospodarowania,
KU  drogi  w tym:
KUd  drogi dojazdowe,
KUw  drogi wewnêtrzne.
3. Ustalenia szczegó³owe dla wymienionego w ust. 1
obszaru s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 01
2. POWIERZCHNIA 20,08ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
UC  Us³ugi komercyjne
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,8,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 13,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
40%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne  12,0 m od granicy pasów izolacyjnych,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków gospodarczych i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu
i ka¿dej wydzielonej dzia³ki.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z drogi oznaczonej
symbolem A1-08 KUd oraz z dróg przebiegaj¹cych
wzd³u¿ zachodniej i pó³nocnej granicy terenu,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) ustala siê nie mniej ni¿ 40% terenu powierzchni¹
biologicznie czynn¹,
b) wzd³u¿ zachodniej i wschodniej linii rozgraniczaj¹cych terenu ukszta³towaæ pas zieleni wielopiêtrowej o szerokoci nie mniej ni¿ 20,0 m,
c) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
d) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu,
e) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i drzew,
f) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê mieszkania cile zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹,
b) teren powinien stanowiæ obszar zorganizowanej
dzia³alnoci inwestycyjnej,
c) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone, przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji,
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 02
2. POWIERZCHNIA 10,34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,8,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1200 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30%,
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e) linie zabudowy  nieprzekraczalne  12,0 m od zachodniej linii rozgraniczaj¹cej terenu oraz od granic pasów zieleni usytuowanych wzd³u¿ pó³nocnej
i po³udniowej linii rozgraniczaj¹cych teren,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych na ka¿dej z wymienionych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z drogi oznaczonej
symbolem A1-08 KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni terenu przeznaczyæ
na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) wzd³u¿ pó³nocnej i po³udniowej linii rozgraniczaj¹cych terenu ukszta³towaæ pasy zieleni wielopiêtrowej o szerokoci nie mniejszej ni¿ 30,0 m,
c) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
d) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) teren powinien stanowiæ obszar zorganizowanej
dzia³alnoci inwestycyjnej,
b) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2,
c) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach
zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone, przy czym ich lokali-
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zacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium
krajobrazowego.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi
Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ukszta³towaæ w centrum terenu, zespó³
us³ug podstawowych n.p., w postaci uk³adu owalnicowego wsi, powi¹zanego systemem ci¹gów pieszych z proponowan¹ struktur¹ osadnicz¹, bêd¹cy
historyzuj¹c¹ w formie i nowoczesn¹ w treci przestrzeni¹ publiczn¹,
b) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji,
c) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 03
2. POWIERZCHNIA 0,67 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,45,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1500 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne  16,0 m od po³udniowej linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ oznaczon¹
symbolem A1-07KUd. usytuowanego wzd³u¿ po³udniowej linii rozgraniczaj¹cej terenu,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
wydzielonej dzia³ki.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z drogi oznaczonej
symbolem A1-08 KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
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8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni terenu przeznaczyæ
na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50 m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 04
2. POWIERZCHNIA 1,81 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,45,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1500 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30%,
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e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach ka¿dej
wydzielonej dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z dróg oznaczonych
symbolami A1-08KUd i A1-09KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni terenu przeznaczyæ
na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu,
d) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
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b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z
wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI MI£OCIN
1. NUMER TERENU 05
2. POWIERZCHNIA 4,86 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MW/MN  Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska i jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysoka.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy nie wiêcej ni¿ 0,8 dla zabudowy wielorodzinnej; nie wiêcej ni¿ 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1000 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej;,
c) wysokoæ zabudowy  od poziomu terenu do kalenicy  nie wiêcej ni¿ 13,0 m dla zabudowy wielorodzinnej i nie wiêcej ni¿ 9,0 m dla zabudowy jednorodzinnej,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
30% dla zabudowy jednorodzinnej i nie wiêcej ni¿
40% dla zabudowy wielorodzinnej,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z dróg oznaczonych
symbolami A1-08 KUd i A1-09 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  w zabudowie wielorodzinnej do
kanalizacji deszczowej, w zabudowie jednorodzinnej z dachów obiektów budowlanych do gruntu; z
terenów o nawierzchni utwardzonej (parkingi, place
manewrowe) do kanalizacji deszczowej,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% ka¿dej wydzielonej dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
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c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu,
e) ustala siê wymóg ochrony drzew,
f) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 06
2. POWIERZCHNIA 7,11 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
PPn  Produkcja o niskiej intensywnoci zagospodarowania i us³ugi komunikacyjne.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,8,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
50%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dacho-
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wej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu
i ka¿dej wydzielonej dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z drogi oznaczonej
symbolem A1-08 KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 20% powierzchni terenu przeznaczyæ
na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ A1-07 KUd
ukszta³towaæ pas zieleni wielopiêtrowej o szerokoci nie mniej ni¿ 30,0 m,
c) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
d) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu,
e) ustala siê wymóg ochrony drzew,
f) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê mieszkania integralnie powi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
b) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone, przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji,
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 07
2. POWIERZCHNIA 1,54 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
UPo  Us³ugi owiaty.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,15,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
5%,
e) linie zabudowy 12,0 m od pó³nocnej linii rozgraniczaj¹cej terenu,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr A1-08 KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) ustala siê nie mniej ni¿ 60% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹,
b) wzd³u¿ wschodniej linii rozgraniczaj¹cej terenu
ukszta³towaæ pas zieleni wielopiêtrowej o szerokoci nie mniej ni¿ 15,0 m,
c) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
d) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
e) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenia) nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem zapewniaj¹cym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu,
f) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
lokalizacji budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
g) ustala siê wymóg ochrony drzew,
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h) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê mieszkania integralnie powi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹,
b) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone, przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce
obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji,
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI MI£OCIN
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 08
2. POWIERZCHNIA 0,58 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUd  droga gminna; klasy dojazdowa Kud 1/2; jedna
jezdnia dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, lecz nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI MI£OCIN
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 09
2. POWIERZCHNIA 0,32 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  droga gminna; klasy wewnêtrzna Kud 1/2; jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, lecz nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
§7
1. Dla obszaru zainwestowania wsi w granicach okrelonych na rysunku planu w skali 1:2000, ustala siê podzia³ na 35 terenów (oznaczonych numerami od 01 do
35) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji funkcjonalnej.
2. Na potrzeby wymienionego wy¿ej obszaru definiuje siê
nastêpuj¹ce funkcje:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
UPo  us³ugi owiaty,
UPr  us³ugi kultu religijnego,
UPk  us³ugi kultury,
UPs  us³ugi sportu,
UC  us³ugi komercyjne,
PPn  produkcja o niskiej intensywnoci zagospodarowania,
ZP  zieleñ parkowa,
TK  urz¹dzenia infrastruktury technicznej (pompownia cieków),
TW  urz¹dzenia infrastruktury technicznej (ujêcie
wody),
TI  urz¹dzenia inne,
WS  wody ródl¹dowe,
KU  drogi  w tym:
KUl  drogi lokalne,
KUd  drogi dojazdowe,
KUw  drogi wewnêtrzne.
3. Ustalenia szczegó³owe dla wymienionego w ust. 1
obszaru s¹ nastêpuj¹ce:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 01
2. POWIERZCHNIA 1,13 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  dla dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1800 m² nie wiêcej ni¿ 0.3; dla
dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 2500 m² nie
wiêcej ni¿ 0,5,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1800 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 2500 m2 zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  od poziomu terenu do kalenicy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m  dla zabudowy mieszkaniowej i nie wiêcej ni¿ 13,0 m dla budynków inwentarzowych,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  dla dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1800 m² nie wiêcej ni¿ 15%;
dla dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 2500 m²
nie wiêcej ni¿ 20%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 28 KU,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 28 KUl
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 02
2. POWIERZCHNIA 0,006 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
TK  Urz¹dzenia infrastruktury technicznej  pompownia cieków
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
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f) poziom posadzki parteru  nie ustala siê,
g) k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z istniej¹cej drogi
gruntowej.
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie nie ustala siê,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  zagospodarowanie w terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb
wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 03
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
TI  Urz¹dzenia inne  basen przeciwpo¿arowy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie ustala siê,
g) k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z istniej¹cej drogi
gruntowej,
b) woda  nie ustala siê,
c) elektrycznoæ  nie ustala siê,
d) gaz  nie ustala siê,
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e) ogrzewanie  nie ustala siê,
f) cieki  nie ustala siê,
g) wody opadowe  zagospodarowanie w terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê 100% powierzchni czynnej przyrodniczo.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

8.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 04
2. POWIERZCHNIA 5,13 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
PPn  Produkcja o niskiej intensywnoci zagospodarowania.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê.
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
40%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu  10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 28
KUl,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków gospodarczych i pomocniczych.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w obrêbie terenu.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 28 KUl,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,

9.

10.
11.
12.
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e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) zachodnia czêæ terenu znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych
kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów
architektonicznych,
b) na terenie znajduje siê obiekt postulowany do wpisania do ewidencji w celu objêcia ochron¹ konserwatorsk¹,
c) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 30% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika powinny byæ oczyszczone,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
b) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasa-
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dach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone, przy czym ich
lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
c) teren powinien stanowiæ obszar zorganizowanej
dzia³alnoci inwestycyjnej.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi
Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 05
2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
UPr  Us³ugi kultu religijnego  plebania.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 2500 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
18%,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m,
g) dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci dachowej
40o-50o lub mansardowe.
6. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych w obrêbie terenu.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 28 KUl,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
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 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren postulowany do wpisania do rejestru w celu
objêcia ochron¹ konserwatorsk¹,
c) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 40% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika powinny byæ oczyszczone,
e) ustala siê wymóg ochrony drzew i oczka wodnego,
f) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê dzia³ania zwi¹zane z odtworzeniem, konserwacj¹ i rehabilitacj¹ terenu i zabudowy,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
b) na terenie znajduje siê plebania wpisana do rejestru zabytków pod nr rej. 223 (dec. z dnia
13.08.1962 r.)
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwe-
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stowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 06
2. POWIERZCHNIA 0,86 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
ZP  Zieleñ parkowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie ustala siê,
g) k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 28 KUl.
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie nie ustala siê,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  zagospodarowanie w terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
b) teren postulowany do wpisania do rejestru w celu
objêcia ochron¹ konserwatorsk¹,
c) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) ustala siê 100% terenu powierzchni¹ biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) ustala siê nakaz zachowania istniej¹cego drzewostanu i krzewów,
d) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
e) dopuszcza siê niezbêdne ciêcia sanitarne i pielêgna-
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cyjne oraz wycinkê w celach powi¹zañ z przyleg³ym
terenem dla niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 07
2. POWIERZCHNIA 0,58 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  dla dzia³ek o powierzchni
nie nie wiêkszej ni¿ 800 m²- 0,5 dla zabudowy jednorodzinnej; dla dzia³ek nie mniejszych ni¿ 1500 m2 nie
wiêcej ni¿ 0,5; dla dzia³ek nie mniejszych ni¿ 2500 m2
nie wiêcej ni¿ 0,6,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1500 m² dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 2500 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy dla budynków mieszkalnych i nie wiêcej ni¿ 13,0 m dla budynków inwentarskich,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  dla dzia³ek o powierzchni nie nie wiêkszej ni¿ 800 m² nie wiêcej ni¿
25%; dla dzia³ek nie mniejszych ni¿ 1500 m2 nie wiêcej ni¿ 25%; i dla dzia³ek nie mniejszych ni¿ 2500 m2
nie wiêcej ni¿ 30%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 28
KUl,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 28 KUl i nr
31 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
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d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) obiekty (jak na rysunku planu) postulowane do wpisania do ewidencji w celu objêcia ochron¹ konserwatorsk¹,
c) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
d) przy wprowadzaniu nowej zabudowy nale¿y zachowaæ zasadnicze proporcje wysokociowe i gabaryty bry³y budynku oraz zachowanie przyjêtego modelu zagrody ¿u³awskiej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
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12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50 m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 08
2. POWIERZCHNIA 3,2 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  dla dzia³ek o powierzchni nie nie wiêkszej ni¿ 800 m²- 0,5 dla zabudowy jednorodzinnej; dla dzia³ek nie mniejszych ni¿ 1500 m2
nie wiêcej ni¿ 0,5; dla dzia³ek nie mniejszych ni¿ 2500
m2 nie wiêcej ni¿ 0,6,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1500 m² dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 2500 m2 dla
zabudowy zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy dla budynków mieszkaniowych i nie wiêcej ni¿ 13,0 m dla budynków inwentarskich,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  dla dzia³ek o
powierzchni nie nie wiêkszej ni¿ 800 m² nie wiêcej
ni¿ 25%; dla dzia³ek nie mniejszych ni¿ 1500 m2 nie
wiêcej ni¿ 25%; i dla dzia³ek nie mniejszych ni¿ 2500
m2 nie wiêcej ni¿ 30%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 28
KUl i ulicy nr 26 KUl,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
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6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 28 KUl, 26
KUl, 30 KUw i nr 29 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) fragmenty terenu i obiekt (jak na rysunku planu) postulowane do wpisania do ewidencji w celu objêcia
ochron¹ konserwatorsk¹,
c) obiekty (jak na rysunku planu) postulowane do wpisania do rejestru zabytków,
d) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
e) przy wprowadzaniu nowej zabudowy nale¿y zachowaæ zasadnicze proporcje wysokociowe i gabaryty bry³y budynku oraz zachowanie przyjêtego modelu zagrody ¿u³awskiej.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odle-
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g³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 09
2. POWIERZCHNIA 0,19 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
UC  Us³ugi komercyjne
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 us³ugi komunikacyjne.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,4,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 7,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
40%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 26
KUl,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków gospodarczych i pomocniczych.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu.
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7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 26 KUl,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) ustala siê nie mniej ni¿ 30% terenu przeznaczyæ na
powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê mieszkania
integralnie powi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
us³ugow¹.
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2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi
Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w
za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 10
2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  dla dzia³ek mniejszych ni¿
900 m² nie wiêcej ni¿ 0,35; dla dzia³ek wiêkszych ni¿
900 m² nie wiêcej ni¿ 0,3
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  trzy dzia³ki  jak w stanie
istniej¹cym,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  dla dzia³ek
mniejszych ni¿ 900 m² nie wiêcej ni¿ 17%; dla dzia³ek wiêkszych ni¿ 900m² nie wiêcej ni¿ 15%,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 26
KUl,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej 400  500 dla budynków g³ównych i 120  450 dla
budynków pomocniczych.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 26 KUl i 27
KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
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a) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.  nie wiêcej ni¿
trzy budynki mieszkalne parterowe z u¿ytkowym
poddaszem,
b) budynek na dzia³ce naro¿nej przylegaj¹cej do drogi
nr 27 Kud nale¿y usytuowaæ kalenicowo do tej drogi, pozosta³e budynki kalenicowo do drogi nr 26 Kul.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 11
2. POWIERZCHNIA 0,3 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,4,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie wiêcej ni¿ dwie dzia³ki  jak w stanie istniej¹cym,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
20%,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 27 KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.  nie wiêcej ni¿ dwa
budynki mieszkalne,
b) budynek na dzia³ce przylegaj¹cej do drogi nr 27 Kud
nale¿y usytuowaæ kalenicowo do tej drogi, pozosta³e budynki kalenic¹ prostopadle do tej drogi.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
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b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: a) obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 12
2. POWIERZCHNIA 1,02 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
UPs  Us³ugi sportu, us³ugi publiczne
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,1,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 7,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
8%,
e) linie zabudowy  linie zabudowy 20,0 m od zachodniej i po³udniowej linii rozgraniczaj¹cej terenu  jak
na rysunku planu,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
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6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu, tak¿e dla obs³ugi terenu nr 13 Upk.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 27 KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie  nie ustala siê,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
 teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 80% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) ustala siê wymóg ochrony drzew:
 w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych,
d) ustala siê jedno drzewo posadzone na dwa miejsca postojowe dla samochodów.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone, przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
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b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z
wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 13
2. POWIERZCHNIA 0,94 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
UPk  Us³ugi kultury  skansen.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru nie ustala siê,
g) k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 27 KUd,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 na terenie wyznaczonym jak na rysunku planu dopuszcza siê lokalizacjê eksponatów budownictwa ¿u³awskiego oraz niezbêdnych obiektów us³ugowych;
pozosta³y teren nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹
naturaln¹, rodowiskow¹, bez zieleni wysokiej.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 60% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) ustala siê wymóg ochrony drzew; w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ
stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew
posadzonych.
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10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) z uwagi na przedpole ekspozycji domu podcieniowego (teren nr 35MN), lokalizacja inwestycji
winna byæ poprzedzona wykonaniem studium
kulturowo- krajobrazowego dla ca³ego terenu,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 14
2. POWIERZCHNIA 1,79 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,15,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  piêæ dzia³ek  jak w stanie istniej¹cym,
c) wysokoæ zabudowy nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
10%, w tym 5% zabudowy mieszkaniowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu,
f) poziom posadzki parteru nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 26 KUl,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwar-
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dzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
 teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy. na ka¿dej dzia³ce nie wiêcej ni¿ jeden budynek mieszkalny parterowy z u¿ytkowym poddaszem.
 na obszarze  oznaczonym jak na rysunku planu 
obowi¹zuje zakaz nowej zabudowy,
 na terenie budynki nale¿y sytuowaæ kalenicowo do
drogi nr 26 KUl.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
b) z uwagi na przedpole ekspozycji domu podcieniowego (teren nr 35MN), lokalizacja inwestycji
winna byæ poprzedzona wykonaniem studium
kulturowo- krajobrazowego dla ca³ego terenu,
c) dopuszcza siê rewitalizacjê budynku na dzia³ce
nr 101 (uzupe³nienie o poddasze u¿ytkowe).
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
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3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 15
2. POWIERZCHNIA 0,43 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 600 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
20%,
e) linie zabudowy  obowi¹zuj¹ce  jak na rysunku planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 34 Kuw
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 26 KUl i nr
34 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady
dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu
i otaczaj¹cej zabudowy.
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9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50 m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami,
c) postuluje siê scalenie dzia³ek w celu rozgêszczenia zabudowy.
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7.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 16
2. POWIERZCHNIA 0,57 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 600 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
20%,

10.
11.
12.
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e) linie zabudowy  obowi¹zuj¹ce  jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 34
KUw,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 34 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
 teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem
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 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50 m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi
Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami
nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami,
c) postuluje siê scalenie dzia³ek w celu rozgêszczenia
zabudowy.

9.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 17
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,6,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 600 m2,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
20%,
e) linie zabudowy  obowi¹zuj¹ce  jak na rysunku planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 34 KUw,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 26 KUl i nr
34 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z

10.
11.
12.
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historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50 m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami,
c) postuluje siê scalenie dzia³ek w celu rozgêszczenia zabudowy.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 18
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
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TW  Urz¹dzenia infrastruktury technicznej  ujêcie
wody.
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie ustala siê,
g) k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 28 KUl,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie nie ustala siê,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  zagospodarowanie w terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 19
2. POWIERZCHNIA 0,7 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
ZP  Zieleñ parkowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie ustala siê,
g) k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 28 KUl
i 33KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie nie ustala siê,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  zagospodarowanie w terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) ustala siê nie mniej ni¿ 60% terenu powierzchni¹ biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
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c) ustala siê nakaz zachowania istniej¹cego rowu melioracyjnego, drzewostanu i krzewów,
d) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
e) dopuszcza siê niezbêdne ciêcia sanitarne i pielêgnacyjne oraz wycinkê w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem dla niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nale¿y zapewniæ powi¹zania komunikacyjne ulicy nr 28 KUl z terenem 20
MN,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 20
2. POWIERZCHNIA 5,46 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  dla dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1200 m² nie wiêcej ni¿ 0.3; dla
dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 2500 m² nie
wiêcej ni¿ 0,15 dla zabudowy jednorodzinnej; nie
wiêcej ni¿ 0,5 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 1200 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej; nie mniej ni¿ 2500 m2 dla
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,
c) wysokoæ zabudowy  od poziomu terenu do kalenicy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m  dla zabudowy mieszkaniowej i nie wiêcej ni¿ 13,0 m dla budynków inwentarzowych,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  dla dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1200 m² nie wiêcej ni¿ 15%;
dla dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 2500 m²
nie wiêcej ni¿ 7% dla zabudowy jednorodzinnej; nie
wiêcej ni¿ 20% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy nr 28
KUl i 26 KUl,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

Poz. 2533

6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 26 KUl, 28
KUl i nr 33 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych
b) fragment terenu (jak na rysunku planu) postulowany do wpisania do ewidencji; obiekt (jak na rysunku
planu) postulowany do wpisania do rejestru zabytków,
c) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o
formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo wyciête  5 drzew posadzonych.
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10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z
najwy¿ej jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m2.
b) dopuszcza siê obiekty o innych formach i zasadach zabudowy ni¿ wy¿ej okrelone, przy czym
ich lokalizacja winna byæ poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 21
2. POWIERZCHNIA 0,42 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
UPo  Us³ugi owiaty.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,3,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
20%,
e) linie zabudowy  nie ustala siê.
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 33 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,

8.
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d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) ustala siê nie mniej ni¿ 60% terenu powierzchni ¹
biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
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a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami
nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z
wartociowymi drzewami.

9.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 22
2. POWIERZCHNIA 0,2 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
UPr  Us³ugi kultu religijnego  koció³
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie ustala siê,
g) dachy  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 28 KUl i 33
KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych
b) teren (jak na rysunku planu) postulowany do wpisania do rejestru zabytków.,
c) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:

10.
11.
12.
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 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 30% terenu przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika powinny byæ oczyszczone,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê dzia³ania zwi¹zane z odtworzeniem, konserwacj¹ i rehabilitacj¹ terenu i zabudowy,
b) nie dopuszcza siê wprowadzania nowej zabudowy,
c) dopuszcza siê wprowadzenie obiektów ma³ej architektury zwi¹zanej z kultem religijnym.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich;
wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
b) koció³ parafialny wpisany do rejestru zabytków
pod nr 178 (dec. z dnia 19.12.1962 r.).
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie
kolidowa³y z wartociowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 23
2. POWIERZCHNIA 0,1 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
ZP  Zieleñ parkowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki nie ustala siê,
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c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie ustala siê,
g) k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 28 KUl
i 33KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie nie ustala siê,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  zagospodarowanie w terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) ustala siê nie mniej ni¿ 70% terenu powierzchni¹
biologicznie czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) ustala siê nakaz zachowania istniej¹cego drzewostanu i krzewów,
d) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
e) dopuszcza siê niezbêdne ciêcia sanitarne i pielêgnacyjne oraz wycinkê w celach powi¹zania z przyleg³ym terenem dla niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych.
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10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nale¿y zapewniæ powi¹zania komunikacyjne ulicy nr 28 KUl z terenami nr 22
UPr i nr 24 MN,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 24
2. POWIERZCHNIA 3,23 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,2 dla zabudowy jednorodzinnej, nie wiêcej ni¿ 0,4 dla zabudowy zagrodowej,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie mniej ni¿ 2500m²,
c) wysokoæ zabudowy  od poziomu terenu do kalenicy  nie wiêcej ni¿ 9,0 m  dla zabudowy mieszkaniowej i nie wiêcej ni¿ 13,0 m dla budynków inwentarskich,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
10% dla zabudowy mieszkaniowej i nie wiêcej ni¿
20% dla zabudowy zagrodowej,
e) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic nr 28
KUl,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków inwentarskich i pomocniczych.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 28 KUl,33
KUw i nr 32 KUw,
b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
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h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) po³udniowa czêæ terenu znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego, gdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie historycznego rozplanowania dróg,
placów, linii zabudowy,
 zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej
niwy siedliskowej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni,
 zachowanie struktury zagród,
 nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach),
 eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów architektonicznych,
b) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê jako uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej funkcjê us³ug spe³niaj¹cych jednoczenie poni¿sze warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
 dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej
jednym mieszkaniem,
 mieszcz¹cych siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50 m2.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego
krajobrazu.
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3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 25
2. POWIERZCHNIA 0,23 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
WS  Wody ródl¹dowe.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie ustala siê,
g) k¹t nachylenia po³aci dachowej  nie ustala siê.
6. PARKINGI
nie ustala siê
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulic nr 27 KUd
i 26 KUl,
b) woda  nie ustala siê,
c) elektrycznoæ  nie ustala siê,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie nie ustala siê,
f) cieki  nie ustala siê,
g) wody opadowe  zagospodarowanie w terenie,
h) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
 teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) ustala siê 100% terenu powierzchni¹ biologicznie
czynn¹,
b) ustala siê ochronê cieku wodnego.
10. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy
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i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 26
2. POWIERZCHNIA
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUl  Droga powiatowa; klasy lokalna KUl 1/2; jedna
jezdnia dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, lecz nie mniej ni¿ 12,0 m
5. PARKINGI
 nie dopuszcza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych,
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa  0%;
b) Po trasie drogi przebiega szlak turystyczny o nazwie Domów Podcieniowych od skrzy¿owania
z drog¹ nr 28KUl w kierunku wsi Cedry Wielkie,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb
wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 27
2. POWIERZCHNIA 0,6 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUd  Droga gminna; klasy dojazdowa Kud 1/1
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, lecz nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
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6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 droga obs³uguj¹ca historyczne za³o¿enie zagród ¿u³awskich teren nr 11MN,
 ustala siê wymóg zachowania nawierzchni brukowej oraz wymóg zachowania przekroju drogi,
 dopuszcza siê naprawy i remonty odtworzeniowe
nawierzchni drogi.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb
wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 28
2. POWIERZCHNIA 1,4 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUl  Droga powiatowa; klasy lokalna KUl 1/2; jedna
jezdnia dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, lecz nie mniej ni¿ 12,0 m
5. PARKINGI
 nie dopuszcza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych,
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa  0%;
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b) po trasie drogi przebiega szlak turystyczny o nazwie
Domów Podcieniowych od skrzy¿owania z drog¹
nr 26KUl w kierunku wsi Mi³ocin,
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi
Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 29
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  Droga gminna; klasy wewnêtrzna KUl
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
 nie dopuszcza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 30
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  Droga gminna; klasy wewnêtrzna KUw
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
 nie dopuszcza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego.

Poz. 2533

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb
wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 31
2. POWIERZCHNIA 0,75 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  Droga gminna; klasy wewnêtrzna KUw
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
 nie dopuszcza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê nakaz ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych,
 ustala siê nakaz ochrony zadrzewieñ i zakrzewieñ z
dopuszczeniem wycinki w celach powi¹zañ z przyleg³ym terenem, niezbêdnych ciêæ sanitarnych i niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych,
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb
wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 32
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2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  Droga gminna; klasy wewnêtrzna KUw
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
 nie dopuszcza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 33
2. POWIERZCHNIA 0,64 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  Droga gminna; klasy wewnêtrzna KUw
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
 nie dopuszcza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
teren znajduje siê w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 34
2. POWIERZCHNIA 0,3 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
KUw  Droga gminna; klasy wewnêtrzna KUw
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
 nie dopuszcza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
przed odprowadzeniem do gruntu oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
9. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa  0%
2) Zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TRUTNOWY
1. NUMER TERENU 35
2. POWIERZCHNIA 1,61 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 0,4,
b) wielkoæ podzia³u dzia³ki  nie ustala siê,
c) wysokoæ zabudowy  nie wiêcej ni¿ 13,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
d) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie wiêcej ni¿
20%,
e) linie zabudowy  nie ustala siê,
f) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,6 m nad
poziomem powierzchni terenu,
g) dachy dwuspadowe  k¹t nachylenia po³aci dachowej  400  500 dla budynków g³ównych i 120  450
dla budynków pomocniczych.
6. PARKINGI
nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z ulicy nr 27 KUd
i dojazdu nr 35 KUw,
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b) woda  z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
d) gaz  docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,
e) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko gminne.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
a) czêæ terenu i obiekt (jak na rysunku planu) wpisane do rejestru zabytków; obiekt (jak na rysunku
planu) postulowany do wpisania do rejestru zabytków, obiekty oznaczone (jak na rysunku planu) postulowane do wpisania do ewidencji w celu objêcia ochron¹ konserwatorsk¹,
b) teren znajduje siê w strefie krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem w której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
 zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego
z historycznym za³o¿eniem,
 zachowanie historycznej struktury agrarnej (uk³ady dróg, roz³ogi pól, uk³ady wodne, zieleñ komponowana),
 dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy
o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
c) wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna prowadzona na
tym terenie wymaga wydania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) nie mniej ni¿ 50% powierzchni ka¿dej wydzielonej
dzia³ki przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹,
b) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego,
c) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic dzia³ki, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
d) ustala siê wymóg ochrony drzew,
e) w wypadku koniecznoci usuniêcia drzew nale¿y
zrekompensowaæ stratê w proporcji na 1 drzewo
wyciête  5 drzew posadzonych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie zagro¿enia powodzi¹.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê wprowadzenie us³ug kultury,
b) wyznacza siê tereny historycznych zagród ¿u³awskich wydzielonych jak na rysunku planu i oznaczonych symbolami I i II,
c) dopuszcza siê now¹ zabudowê w formie odtwarzaj¹cej uk³ad historycznych zagród,
d) wszelkie dzia³ania inwestycyjne, a w szczególnoci wprowadzanie nowej zabudowy wymaga
studium kulturowo-krajobrazowego i uzgodnienia z w³aciwym WKZ,

e) ka¿da z zagród stanowi odrêbny obszar zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej.
2) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) obrêb wsi Trutnowy po³o¿ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich; wg
rozporz¹dzenia wojewody obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dotycz¹ce obszarów chronionego krajobrazu.
b) na terenie znajduje siê dom podcieniowy wpisany
do rejestru zabytków pod nr rej. 9 (dec. z dnia
10.11.1959 r.),
c) ustala siê zachowanie istniej¹cej drogi wewnêtrznej
obs³uguj¹cej teren do czasu odtworzenia zagród.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zabudowê zindywidualizowan¹ budynkami nawi¹zuj¹cymi do miejscowej tradycji (jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y),
b) zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowa³y z wartociowymi drzewami.
§8
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego wsi Trutnowy,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1A i 1B do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania (granica obrêbu geodezyjnego wsi),
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) linie nieprzekraczalne zabudowy,
4) oznaczenia literowe wydzielonych terenów,
5) numery dróg i terenów,
6) strefê ochrony krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem,
7) strefê ochrony uk³adu ruralistycznego zwi¹zanego z
historycznym za³o¿eniem,
8) strefy ochrony archeologicznej wokó³ stanowisk archeologicznych,
9) obiekty i tereny postulowane do wpisania i wpisane do rejestru i ewidencji w celu objêcia ochron¹
konserwatorsk¹,
10) linie przesy³owe wraz ze strefami ochronnymi,
11) szlaki turystyczne.
§9
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Cedry Wielkie do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planistycznych i wydania, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im dokumentów, wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2
wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§ 10

2535

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9, ust. 1, 2, 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.

ROZPORZ¥DZENIE Nr 1/2003
Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gdañsku
z dnia 5 listopada 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Ko³odziejek

2534
KOMUNIKAT Nr 6
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie zmian w Tablicy minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³lowych dla statków w ¿egludze portowej, os³oniêtej, przybrze¿nej i miêdzynarodowej.
Na podstawie § 7 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi przez
statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê do
wiadomoci, co nastêpuje:
§1
W Tablicy minimalnego zestawu urz¹dzen nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych dla statków
w ¿egludze portowej, os³oniêtej, przybrze¿nej i miêdzynarodowej, podanej do wiadomoci jako Za³¹cznik nr 2
do Komunikatu Nr 1 Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 10 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 80, poz. 1033) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w poz. 19 Tabeli tekst w kolumnie uwagi otrzymuje brzmienie: dotyczy statków, które nie posiadaj¹
p³awki wietlno  dymnej;
2) w poz. 20 Tabeli w kolumnie uwagi wyrazy: statki
rybackie po³awiaj¹ce w polskich obszarach morskich, zastêpuje siê wyrazami: statki rybackie uprawiaj¹ce ¿eglugê miêdzynarodow¹ ograniczona do
Morza Ba³tyckiego;
3) w poz. 28 i poz. 30 Tabeli, w kolumnie przybrze¿na wstawia sie cyfrê 1;
4) pkt 11 Legendy otrzymuje brzmienie: Dotyczy statków uprawiaj¹cych ¿eglugê przybrze¿n¹ w odleg³oci powy¿ej 6 Mm od portu schronienia o ile dokonuje przewozu pasa¿erów lub osób;
5) w pkt 1 Aneksu skrela siê wyrazy: i bezpiecznej
nawigacji.
§2
Zmiany okrelone w § 1 wchodz¹ w ¿ycie z dniem 15 listopada 2003 r. i podlegaj¹ og³oszeniu w Dziennikach
Urzêdowych Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
A. Szczotkowski

w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie sródldowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66
poz. 750, z pózn. zm.)1) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustanawia siê obwody rybackie w regionie wodnym
Dolnej Wis³y2) oraz okrela ich nazwe, numer i granice.
2. Wykaz obwodów rybackich, o których mowa w ust. 1,
stanowi za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§2
Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 15 grudnia
2003 r.
Dyrektor
H. Burakowska
Za³¹cznik
do Rozporz¹dzenia Nr 1/2003
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Gdañsku
z dnia 5 listopada 2003 r.
Wykaz obwodów rybackich
1. Obwód rybacki rzeki Dolna Wis³a nr 1.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku
wyznaczonym:
1) od strony górnego biegu rzeki Wis³a, w jej 684 km 
linia prosta ³¹cz¹ca punkt na lewym brzegu rzeki
Wis³a o wspó³rzêdnych 52o4116,5 szerokoci geograficznej pó³nocnej i 19o0118,4 d³ugoci geograficznej wschodniej, z punktem na prawym brzegu
rzeki Wis³a o wspó³rzêdnych 52o4124,7 szerokoci
geograficznej pó³nocnej i 19o0132,2 d³ugoci geograficznej wschodnieja);
2) od strony dolnego biegu rzeki Wis³a  linia prosta
³¹cz¹ca brzegi rzeki Wis³a, bêd¹ca przed³u¿eniem linii prawego brzegu rzeki T¹¿yna w jej ujciu w km
718,2 do rzeki Wis³a:
 wraz z jej dop³ywami oraz wodami zbiorników
wodnych i ³¹cz¹cymi je z rzek¹ Wis³¹ ciekami i kana³ami po³o¿onymi w miêdzywa³u i na terenach
zalewowych rzeki Wis³a  stanowi¹cymi wody
p³yn¹ce, z wy³¹czeniem wód rzeki Mieñ i jej dop³ywów.
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.
875 i Nr 115, poz. 1229.
2) Przebieg granic regionu wodnego Dolnej Wis³y okrela za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia
10 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1953) w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporz¹dkowania zbiorników wód podziemnych do w³aciwych obszarów dorzeczy,
utworzenia regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej oraz
podzia³u obszarów dorzeczy na regiony wodne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6748 

2. Obwód rybacki rzeki Dolna Wis³a nr 2.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku
wyznaczonym:
1) od strony górnego biegu rzeki Wis³a  lini¹ prost¹
bêd¹c¹ przed³u¿eniem linii prawego brzegu rzeki
T¹¿yny w jej ujciu w km 718,2 rzeki Wis³a;
2) od strony dolnego biegu w km 747,9 rzeki Wis³a 
lini¹ prost¹ ³¹cz¹c¹ na jej lewym brzegu punkt po³o¿ony na prawym brzegu ujcia rzeki Zielona, o wspó³rzêdnych 53o01'40,5 szerokoci geograficznej pó³nocnej i 18o25'31 d³ugoci geograficznej wschodniej, z punktem po³o¿onym na ostrodze na prawym
brzegu rzeki Wis³a o wspó³rzêdnych 53o01'53,2 szerokoci geograficznej pó³nocnej i 18o25'44,4 d³ugoci geograficznej wschodnieja);
 wraz z jej dop³ywami oraz wodami zbiorników
wodnych i ³¹cz¹cymi je z rzek¹ Wis³a ciekami i
kana³ami po³o¿onymi w miêdzywalu i na terenach
zalewowych rzeki Wis³a  stanowi¹cymi wody
p³yn¹ce, z wy³¹czeniem wód rzeki T¹¿yna, rzeki
Drwêca, rzeki Struga Toruñska i ich dop³ywów
oraz wód Portu Zimowego w Toruniu.
3. Obwód rybacki rzeki Dolna Wis³a nr 3.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku
wyznaczonym:
1) od strony górnego biegu rzeki Wis³a w jej 747,9 km
 lini¹ prost¹ ³¹cz¹c¹ na jej lewym brzegu punkt po³o¿ony na prawym brzegu ujcia rzeki Zielona, o
wspó³rzêdnych 53o01'40,5 szerokoci geograficznej
pó³nocnej i 18 o 25'31 d³ugoci geograficznej
wschodniej, z punktem po³o¿onym na ostrodze na
prawym brzegu rzeki Wis³a o wspó³rzêdnych
53o01'53,2 szerokoci geograficznej pó³nocnej i
18o25'44,4 d³ugoci geograficznej wschodnieja);
2) od strony dolnego biegu rzeki Wis³a  lini¹ le¿¹c¹ w
jej 807,55 km, zgodnie z osi¹ pod³u¿n¹ mostu drogowego le¿¹cego w ci¹gu drogi krajowej nr 1;
 wraz z jej dop³ywami, wodami zbiorników wodnych i ³¹cz¹cymi je z rzek¹ Wis³a ciekami i kana³ami po³o¿onymi w miêdzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wis³a  stanowi¹cymi wody p³yn¹ce oraz kana³em ¿eglugowym rzeki Brda na odcinku od luzy ¿eglugowej  Brdyujcie do ujcia
kana³u do rzeki Wis³a i z ujciowym odcinkiem
rzeki Brda od jazu walcowego  Czersko Polskie
w Bydgoszczy do ujcia rzeki Brda do rzeki Wis³a.
Obwód rybacki nie obejmuje wód rzeki Zielona,
Kana³u Górnego, Kana³u Dolnego, rzeki Brda, rzeki
Struga Niewieciñska, rzeki Fryba (Browina) i ich
dop³ywów oraz wód Portu Che³mno.
4. Obwód rybacki rzeki Dolna Wis³a nr 4.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku
wyznaczonym:
1) od strony górnego biegu rzeki Wis³a  lini¹ le¿¹c¹ w
jej 807,55 km, zgodnie z osi¹ pod³u¿n¹ mostu drogowego le¿¹cego w ci¹gu drogi krajowej nr 1;
2) od strony dolnego biegu rzeki Wis³a w jej 859,165
km  lini¹ prost¹ ³¹cz¹c¹ na jej lewym brzegu punkt
na ostrodze o wspó³rzêdnych 53o41'51,4 szerokoci geograficznej pó³nocnej i 18o46'51,9 d³ugoci
geograficznej wschodniej, z punktem po³o¿onym na
ostrodze na prawym brzegu rzeki Wis³a o wspó³rzêdnych 53o41'48,2 szerokoci geograficznej pó³nocnej i 18o47'11,2 d³ugoci geograficznej wschodnieja);

5.

6.

7.

8.
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 wraz z jej dop³ywami, wodami zbiorników wodnych
i ³¹cz¹cymi je z rzek¹ Wis³a ciekami i kana³ami po³o¿onymi w miêdzywalu i na terenach zalewowych
rzeki Wis³a  stanowi¹cymi wody p³yn¹ce, z wy³¹czeniem wód: rzeki Wda, Strugi Czerwona Woda,
Kana³u G³ównego (dop³yw spod Dubielna), rzeki
Trynka, rzeki Osa, rzeki M¹tawa  i ich dop³ywów.
Obwód rybacki rzeki Dolna Wis³a nr 5.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a wraz z dop³ywami, na odcinku wyznaczonym:
1) od strony górnego biegu rzeki Wis³a w jej 859,165
km  lini¹ prost¹ ³¹cz¹c¹ na jej lewym brzegu punkt
na ostrodze o wspó³rzêdnych 53o41'51,4 szerokoci geograficznej pó³nocnej i 18o46'51,9 d³ugoci
geograficznej wschodniej, z punktem po³o¿onym na
ostrodze na prawym brzegu rzeki Wis³a o wspó³rzêdnych 53o41'48,2 szerokoci geograficznej pó³nocnej i 18o47'11,2 d³ugoci geograficznej wschodniej a);
2) od strony dolnego biegu rzeki Wis³a  lini¹ le¿¹c¹ w
jej 903,9 km, zgodnie z osi¹ pod³u¿n¹ mostu drogowego le¿¹cego w ci¹gu drogi krajowej nr 1;
 z wy³¹czeniem wód: rzeki Struga M³yñska, rzeki
Wierzyca, dop³ywu z Jeziora Pelpliñskie oraz rzeki Nogat poni¿ej stopnia piêtrz¹cego w miejscowoci Bia³a Góra  i ich dop³ywów.
Obwód rybacki rzeki Dolna Wis³a nr 6.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a wraz z dop³ywami, na odcinku wyznaczonym:
1) od strony górnego biegu rzeki Wis³a  lini¹ le¿¹c¹ w
jej 903,90 km, zgodnie z osi¹ pod³u¿n¹ mostu drogowego le¿¹cego w ci¹gu drogi krajowej nr 1;
2) od strony dolnego biegu rzeki Wis³a w jej 934,9 km
 lini¹ prost¹ ³¹cz¹c¹ na jej lewym brzegu punkt o
wspó³rzêdnych 54o17'57,7 szerokoci geograficznej
pó³nocnej i 18 o55'55,1 d³ugoci geograficznej
wschodniej z punktem po³o¿onym na prawym brzegu rzeki Wis³a o wspó³rzêdnych 54o17'57,3 szerokoci geograficznej pó³nocnej i 18o56'09,1 d³ugoci geograficznej wschodnieja);
 z wy³¹czeniem wód rzeki Szkarpawa poni¿ej luzy w miejscowoci Drewnica i jej dop³ywów.
Obwód rybacki rzeki Dolna Wis³a nr 7.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a wraz z dop³ywami, na odcinku wyznaczonym:
1) od strony górnego biegu rzeki Wis³a w jej 934,9 km
 lini¹ prost¹ ³¹cz¹c¹ na jej lewym brzegu punkt o
wspó³rzêdnych 54o17'57,7 szerokoci geograficznej
pó³nocnej i 18 o55'55,1 d³ugoci geograficznej
wschodniej z punktem po³o¿onym na prawym brzegu rzeki Wis³a o wspó³rzêdnych 54o17'57,3 szerokoci geograficznej pó³nocnej i 18o56'09,1 d³ugoci geograficznej wschodnieja);
2) od strony dolnego biegu rzeki Wis³a  lini¹ prost¹
³¹cz¹c¹ g³owice kierownic wysuniêtych w wody
Zatoki Gdañskiej;
 z wy³¹czeniem wód rzeki Martwa Wis³a poni¿ej
luzy w miejscowoci Przegalina i jej dop³ywów.
Obwód rybacki rzeki Nogat.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Nogat od dolnego stanowiska stopnia wodnego w miejscowoci Bia³a Góra do ujcia Nogatu do Zalewu Wilanego  wraz
z dop³ywami w tym Stary Nogat od przepustu w m. Rakowo oraz Kana³ Cieplicówka i Kana³ Jagielloñski,
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z wy³¹czeniem rzek: M³ynówka Malborska (Kana³ Juranda) oraz Liwa i ich dop³ywów.
9. Obwód rybacki rzeki Szkarpawa.
Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Szkarpawa od
dolnego stanowiska luzy w miejscowoci Drewnica
do ujcia do Zalewu Wilanego i rzeki Wis³a Królewiecka wraz z ich dop³ywami, z wy³¹czeniem wód
rzeki wiêta (Tuga), Kana³u Panieñskiego (£acha Panieñska) oraz Kana³u Linawa i ich dop³ywów.
10. Obwód rybacki rzeki Martwa Wis³a.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Martwa Wis³a
od dolnego stanowiska luzy w miejscowoci Przegalina do linii ³¹cz¹cej po³udniowy kraniec nabrze¿a
przystani rybackiej w miejscowoci Górki Wschodnie z po³udniowym krañcem przystani rybackiej

Objanienia:
a) wspó³rzêdne geograficzne podane s¹ w uk³adzie WGS 84.
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w miejscowoci P³onia Wielka wraz z jej dop³ywami
(w tym Kana³ Piaskowy i Kana³ ledziowy wraz z odcinkiem starorzecza Wis³y rozci¹gaj¹cym siê od drogi Przegalina  B³otnik).
11. Obwód rybacki rzeki wiêta (Tuga).
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki wiêta (Tuga)
wraz z dop³ywami.
12. Obwód rybacki Kana³u Panieñskiego.
Obwód rybacki obejmuje wody Kana³u Panieñskiego
(£acha Panieñska) wraz z dop³ywami oraz wody Kana³u Drzewnego wraz z ciekami Stara Tuga i Izbowa
£acha na odcinku od przepustu w miejscowoci Rakowo do jej ujcia do Kana³u Panieñskiego.
13. Obwód rybacki Kana³u Linawa.
Obwód rybacki obejmuje wody Kana³u Linawa wraz
z jego dop³ywami oraz Kana³ Wilano-Zalewowy.
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