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UCHWA£A Nr XIX/176/2000
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 31 maja 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska dla dzia³ki nr 186/2 w Chocielewku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.

Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), na podstawie art. 8
ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 i art. 36 ust. 3 i 9 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm: Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96),
Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska, zwan¹ dalej zmian¹ planu, dla obszaru obejmu-
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j¹cego dzia³kê nr 186/2 w Chocielewku, w granicach oznaczonych na rysunku zmiany planu, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Obszar objêty uchwa³¹ przeznacza siê na cele eksploatacji kruszywa naturalnego.
§3
Ustalenia zmiany planu
1. Obszar podzielony jest na dwie czêci:
 A  czêæ zwi¹zan¹ z eksploatacj¹ z³o¿a udokumentowanego,
 B  czêæ wymagaj¹c¹ udokumentowania z³o¿a,
zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego
2. Eksploatacja z³o¿a i roboty zak³adu górniczego odbywaæ siê bêd¹ na podstawie wa¿nej koncesji na wydobycie kopaliny ze z³o¿a, wydanej w trybie Prawa geologicznego i górniczego oraz zgodnie z zatwierdzonymi planami ruchu zak³adu górniczego.
3. Granice terenu i obszaru górniczego nie mog¹ przekroczyæ granic obszaru objêtego uchwa³¹.
4. Eksploatacja nie mo¿e naruszyæ wyznaczonych na rysunku zmiany planu granic maksymalnego zasiêgu wyrobiska (krawêdzi wyrobiska).
5. Zagospodarowanie obszaru przyjmuje formê:
a) odkrywkowego wydobycia urobku, z sukcesywnym
powiêkszaniem powierzchni wydobycia, a¿ do wyeksploatowania zasobu,
b) zaplecza zak³adu górniczego z powierzchni¹ manewrow¹ i zapleczem techniczno-socjalnym w barakowozie lub kontenerze.
6. Dostêp do zak³adu górniczego i transport urobku odbywaæ siê bêd¹:
 bezporednio z drogi powiatowej nr 39.317, wjazdem gospodarczym z utwardzonym odcinkiem o
d³ugoci minimum 10 m i o spadku pod³u¿nym w
kierunku zak³adu,
 drog¹ gospodarcz¹ stanowi¹c¹ czêæ dzia³ki nr 186/2
do drogi gminnej, stanowi¹cej dzia³kê 169,
 wjazdem gospodarczym do drogi gminnej, stanowi¹cej dzia³kê nr 184.
7. Miejsce i sposób przechowywania paliw i smarów oraz
dokonywanie bie¿¹cych napraw i konserwacji sprzêtu
oraz uzupe³niania paliwa powinno byæ zabezpieczone
przed mo¿liwoci¹ zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi.
8. W przypadku jednoczesnego zatrudniania w zak³adzie
górniczym ponad trzech osób, obowi¹zuje umieszczenie kontenerowego zaplecza sanitarnego, wyposa¿onego w zbiornik na nieczystoci, z wywo¿eniem do
oczyszczalni cieków w Lêborku.
9. Odpady sta³e gromadzone bêd¹ w szczelnym pojemniku i wywo¿one na gminne wysypisko.
§4
Do czasu podjêcia eksploatacji, powierzchnie terenu
na ni¹ przeznaczone, a tak¿e powierzchnie terenu, który
ewentualnie nie zostanie objêty koncesj¹ na eksploatacjê z³o¿a, mog¹ byæ wykorzystywane rolniczo, jako tereny upraw.
§5
Ustalenia zasad rekultywacji.
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Ustala siê rolniczy kierunek rekultywacji obszaru objêtego uchwa³¹ z uwzglêdnieniem:
 maksymalnego z³agodzenia krawêdzi wyrobiska,
 usuniêcia zwa³owisk i odk³adów dla przywrócenia
pierwotnej rzeby terenu poza wyrobiskiem,
 pokrycia wyrobiska warstw¹ gleby urodzajnej w iloci niezbêdnej do uprawy,
 wprowadzenia upraw w³aciwych dla nowego rodowiska, wprowadzenia krajobrazowych grup drzew
i krzewów szczególnie na krawêdziach wyrobiska.
§6
Dla obszaru objêtego zmian¹ planu uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VI/29/94 Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej z 15 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
Nr 42, poz. 246).
§7
Ustala siê stawkê, w wysokoci 0%, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§8
W zwi¹zku z nie przewidywaniem ujemnych wp³ywów
planowanej eksploatacji kopaliny pospolitej na rodowisko, odstêpuje siê od sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego, po
jego ustanowieniu na obszarze objêtym niniejszym planem.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Nowa Wie Lêborska.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
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UCHWA£A Nr 51/III/2000
Rady Miasta i Gminy w Miastku
z dnia 9 czerwca 2000 r.
w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz na podstawie
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 26 i 28 z dnia 7 lipca 1994 r o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 zm: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z
2000 r. Nr 12, poz. 136), Rada Miasta i Gminy w Miastku
uchwala, co nastêpuje:

3

Poz. 2
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1

Zmienia siê miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXVI/114/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miastku z dnia 30 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 2,
poz. 2), dla obszaru przy ul. Wybickiego w Miastku, okrelonego na rysunku zmiany planu, stanowi¹cego za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
§2
Zmiana planu, zwana dalej planem, wyra¿ona jest w
formie ustaleñ tekstowych, stanowi¹cych treæ uchwa³y
oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku zmiany
planu, pod nazw¹ Osiedle Ceglane miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500.
§3
1. U¿yte na rysunku planu oznaczenia obowi¹zuj¹ z daj¹c¹ siê odczytaæ w skali rysunku dok³adnoci¹.
2. Dla linii rozgraniczaj¹cych jednoznacznych miarodajne jest po³o¿enie ich osi. W miejscach pokrywania siê
linii z istniej¹cymi granicami nieruchomoci, obowi¹zuje zachowanie granic.
3. W obowi¹zuj¹cych liniach zabudowy miarodajna jest
zewnêtrzna krawêd oznaczenia.
4. U³o¿enie planowanych elementów infrastruktury technicznej w poszczególnych terenach rozgraniczonych
jest orientacyjne  w projektach budowlanych mo¿e
byæ skorygowane, z zachowaniem ci¹g³oci systemów
i obs³ugi terenów.
Rozdzia³ 2
Ustalenia dla terenów rozgraniczonych
§4
Dla terenów wyodrêbnionych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce przeznaczenia, zasady zagospodarowania i kszta³towania zabudowy:
1) 1M  teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej, do
zachowania;
mo¿liwoæ zmiany funkcji w ca³oci lub w czêci, na
us³ugow¹;
ewentualna przebudowa nie mo¿e zmieniæ gabarytów i podstawowych cech architektury istniej¹cej zabudowy, tj. kszta³tu i detali dachu, ceglanych elewacji oraz otworów z ³ukowymi nadpro¿ami; nadpro¿a p³askie mog¹ byæ zastosowane tylko w parterze,
w otworach o szerokoci przekraczaj¹cej 2 m, dla
lokali us³ugowych;
warunek zachowania cech architektury, poza kszta³tem otworów, dotyczy
tak¿e budynku gospodarczego;
2) 2U/M i 3U/M  tereny zabudowy us³ugowo-mieszkalnej:
wykluczone us³ugi uci¹¿liwe dla funkcji mieszkaniowej;
funkcja us³ugowa mo¿e zajmowaæ ca³¹ kubaturê zabudowy, ale nie mniej ni¿ 80% powierzchni parterów;
us³ugi, poza gastronomicznymi, mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie w budynkach;
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wykonywanie us³ug gastronomicznych na otwartej
przestrzeni dzia³ki wymaga os³oniêcia, zwi¹zanej z tym
czêci dzia³ki, od przyleg³ych dzia³ek, pe³nym ogrodzeniem ceglanym o wysokoci 2 m;
budynki na obu dzia³kach terenu 3U/M mo¿na, przy porozumieniu obu w³acicieli, ³¹czyæ; w miejscu ³¹czenia
nie jest wymagana zgodnoæ wysokoci budynków,
wymagana jest natomiast zgodnoæ w nachyleniu po³aci dachów;
dla zabudowy obu terenów obowi¹zuje zasada architektonicznego nawi¹zania do budynku mieszkalnego
na terenie 1M, w szczególnoci przez zastosowanie ceglanych, czerwonych, elewacji i dachów o takich samych spadkach, jak na budynku 1M, tj. z k¹tem nachylenia po³aci ok. 45°, krytych dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym, w kolorze ceglastym;
minimalna powierzchnia zabudowy dzia³ek  140 m2,
maksymalna  w granicach okrelonych liniami zabudowy;
3) 4M  teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej;
zabudowa dwukondygnacyjna  kondygnacja pe³na
(parter) i kondygnacja w poddaszu;
obowi¹zuje stosowanie elewacji z czerwonej ceg³y ceramicznej i symetrycznych dachów dwu- lub wielospadowych, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 45°-50°, krytych dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym,
w kolorze ceglastym;
powierzchnia zabudowy ka¿dej dzia³ki: minimalna 
90 m2, maksymalna  150 m2;
4) 5ZP  teren zieleni parkowej z drogami pieszymi, w czêci przystosowanymi do incydentalnych dojazdów do
obiektów us³ugowych na dzia³kach 1M, 2U/M i 3U/M, w
powi¹zaniu z drogami KD i KL, z wykluczeniem postojów i parkowania;
5) 6P  teren placyku obs³uguj¹cego przyleg³e dzia³ki;
6) 7P  teren parkingu dla samochodów osobowych;
na rysunku planu zosta³ wyznaczony maksymalny zasiêg terenowy parkingu, mo¿e on zostaæ zmniejszony
do wielkoci minimum 10 miejsc;
wjazd z ulicy KL;
7) KL  teren ulicy lokalnej, skrzy¿owanej, na przed³u¿eniu ul. Czereniowej, z ul. Wybickiego, która do czasu
wybudowania planowanego obejcia, pe³ni funkcjê
drogi krajowej nr 21, a po jego wybudowaniu, pozostanie ulic¹ zbiorcz¹;
szerokoæ pasa drogowego: odcinek po³udniowy 
15 m, po³udniowo-zachodni  12 m;
budowa ulicy wymaga robót ziemnych, polegaj¹cych
na przesuniêciu skarpy do granic projektowanych dzia³ek, z ewentualnym zastosowaniem murów oporowych, a tak¿e podniesienia poziomu odcinka, dla uzyskania jednolitego spadku ulicy do poziomu ul. Wybickiego w planowanym skrzy¿owaniu;
ze wzglêdu na ró¿nice wysokoci, nie przewiduje siê
wjazdów do przyleg³ych, planowanych dzia³ek, poza
parkingiem 7P, natomiast dopuszcza siê piesze wejcia
na dzia³ki, w skarpie;
do zachowania zadrzewienie wzd³u¿ po³udniowej i po³udniowo-zachodniej granicy pasa drogowego ulicy;
8) KD  teren ulicy dojazdowej, obs³uguj¹cej przyleg³e
dzia³ki;
szerokoæ pasa drogowego  10 m;
9) KX  teren przejcia pieszego o szerokoci 3 m, ze schodami od ulicy KL.
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§5
Tereny 5ZP, 6P, 7P, KL, KD i KX ustala siê terenami publicznymi, ogólnodostêpnymi.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1. Zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci zaliczanej do
szczególnie szkodliwej dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cej pogorszyæ stan rodowiska.
2. Dozwolona dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e wywo³ywaæ niekorzystnego oddzia³ywania na nieruchomoci i obiekty s¹siednie
3. Dopuszczalne natê¿enie ha³asu nie powinno przekraczaæ wartoci 50dB w porze dnia i 40dB w porze
nocy
4. Zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej powstanie
promieniowania niejonizuj¹cego oraz wibracji stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ludzi i rodowiska
5. Na terenach 5ZP i 7ZP, wzd³u¿ ul. Wybickiego przeznacza siê pas terenu o szerokoci 6,0 m pod infrastrukturê techniczn¹.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z projektowanej i istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej. Projektowan¹ sieæ wodoci¹gow¹ uk³adaæ wzd³u¿ pasów ulicznych w chodnikach.
2. Odprowadzenie cieków sanitarnych projektowan¹
i istniej¹c¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej na komunaln¹ mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê cieków.
W³¹czenie do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej wykonaæ w ul. Wybickiego.
3. Dla obs³ugi zabudowy na terenie 3U/M wykonaæ sieæ
kanalizacji sanitarnej na terenie 5ZP.
4. Odprowadzenie wód deszczowych projektowan¹ a
nastêpnie istniej¹c¹ sieci¹ kanalizacji deszczowej do
wód powierzchniowych po ich wczeniejszym
oczyszczeniu (poza granicami opracowania) do wartoci normatywnych,
5. Planowan¹ sieæ kanalizacji deszczowej i sanitarnej
uk³adaæ w pasach drogowych ulic KL i KD. Sieæ kanalizacji deszczowej wzd³u¿ ul. Wybickiego uk³adaæ
na terenie 5ZP i 7ZP, w pasie przeznaczonym pod
infrastrukturê techniczn¹..
6. Zlikwidowaæ istniej¹cy zbiornik do czasowego gromadzenia nieczystoci ciek³ych po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej.
7. Odpady sk³adowaæ w szczelnych pojemnikach na
poszczególnych dzia³kach z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywoziæ na wysypisko gminne,
8. Zaopatrzenie w ciep³o z niskoemisyjnych indywidualnych róde³ ciep³a,
9. Zaopatrzenie w gaz ziemny z projektowanej sieci gazowej redniego cinienia po rozbudowie uk³adu
przesy³owego gazoci¹gów wysokiego cinienia regionu s³upskiego i doprowadzeniu gazu ziemnego
do Miastka. Sieæ gazow¹ uk³adaæ w pasach dróg KL
i KD oraz pasie przeznaczonym pod infrastrukturê
techniczn¹ na terenie 5ZP i 7ZP.

Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
elektroenergetyki i telekomunikacji
§8
Dla zaopatrzenia obszaru w energiê elektryczn¹ ustala
siê:
1. Zasilanie odbiorów z istniej¹cej przy ul. Fabrycznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, za pomoc¹ kablowej
linii 0,4kV, przeprowadzonej jak na rysunku planu.
2. Owietlenie zewnêtrzne, z zastosowaniem opraw rtêciowych, z linii kablowej w terenach ulic i przejæ
pieszych.
3. Demonta¿ istniej¹cej linii napowietrznej niskiego napiêcia, na odcinku przejcia przez obszar objêty planem.
§9
Ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹, skanalizowan¹ w pasach drogowych ulic
KL i KD oraz w przejciach pieszych.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 10
Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala siê:
1. Przewidzieæ, w zabudowie us³ugowej, budowle ochronne typu schron czêciowo przygotowany w okresie
pokoju; projekty budowlane tych obiektów podlegaj¹
uzgodnieniu w zakresie OC.
2. Zapewnienie zaopatrzenia ludnoci, z obszaru planu,
w nieska¿one ród³a wody pitnej, w warunkach specjalnych, z ujêæ wody, wyposa¿onych w agregat pr¹dotwórczy i ze zbiorników wody pitnej, znajduj¹cych
siê na terenie szpitala.
3. Projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy przystosowanie ich w ci¹gu omiu godzin, do potrzeb obrony cywilnej, w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej
pañstwa.
4. Objêcie obszaru planu zasiêgiem akustycznym syreny
alarmowej, umieszczonej w zak³adzie przemys³owym
przy ul. Fabrycznej.
Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe
§ 11
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 12
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko
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UCHWA£A Nr 67/III/2000
Rady Miasta i Gminy w Miastku
z dnia 25 sierpnia 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka dla czêci dzia³ek nr 16/1 i 16/6 w obrêbie 83/1.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz na podstawie
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 26 i 28 z dnia 7 lipca 1994 r o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 zm: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z
2000 r. Nr 12, poz. 136), Rada Miasta i Gminy w Miastku
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Zmienia siê miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXVI/114/88 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia
30 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 2, poz. 2),
dla obszaru okrelonego na rysunku zmiany planu, stanowi¹cego za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
§2
Zmiana planu, zwana dalej planem, wyra¿ona jest w
formie ustaleñ tekstowych, stanowi¹cych treæ uchwa³y
oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku zmiany
planu, pod nazw¹ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego czêci dzia³ek nr 16/1 i 16/6, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500.
Rozdzia³ 2
Ustalenia dla terenów rozgraniczonych
§3
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UR/US, US i KZ, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce przeznaczenia i zasady zagospodarowania:
1) UR/US  teren zagospodarowania rzemielniczo-produkcyjnego i us³ugowego, z towarzysz¹c¹ funkcj¹
mieszkaln¹, z uwzglêdnieniem docelowego przeznaczenia na cele zaplecza sportu i rekreacji;
uci¹¿liwoæ zwi¹zana z zagospodarowaniem nie
mo¿e przekraczaæ granic dzia³ki;
w zabudowie terenu nale¿y uwzglêdniaæ ekspozycjê wzglêdem terenów publicznych  przyleg³ej drogi
krajowej, ul. Wie¿owej i linii kolejowej; od tych terenów zagospodarowanie powinno byæ os³oniête pojedynczymi rzêdami drzew;
zabudowê powinny stanowiæ budynki jednokondygnacyjne, o prostej architekturze, z symetrycznymi
dachami dwuspadowymi, o nachyleniu po³aci pod
k¹tem 20°-45°; dostêp terenu do dróg publicznych:
 do drogi krajowej, do jej czasu modernizacji, obecnie u¿ywanym dojazdem, za porednictwem terenu KZ  czêci dzia³ki 16/1,
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 po modernizacji drogi krajowej, dojazdem do ul. Górnej przez dzia³ki nr 17/6, 413 i 414;
2) US  rezerwa terenowa us³ug sportu i rekreacji, przeznaczona do zagospodarowania po ustaleniu programu i zasad inwestowania w planie miejscowym, obejmuj¹cym ca³y teren, przewidziany na t¹ funkcjê w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;
3) KZ  teren drogi zbiorczej, przeznaczony na poszerzenie pasa obecnej drogi krajowej, docelowo drogi zbiorczej:
s³u¿ebnoæ komunikacyjna w zakresie dostêpu terenu
UR/US do drogi publicznej.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1. Zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci zaliczanej do
szczególnie szkodliwej dla rodowiska i zdrowia ludzi.
2. Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ ograniczony do granic w³asnoci.
3. Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami.
4. Stosowaæ rozwi¹zania techniczne zabezpieczaj¹ce
przed powstawaniem wibracji stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ludzi i rodowiska.
5. Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach.
6. Dopuszczalne natê¿enie ha³asu dla terenu us³ug
sportowych nie powinno przekraczaæ wartoci 45dB
w porze dnia i 40dB w porze nocy.
§5
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Docelowo zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej projektowanym przy³¹czem wodoci¹gowym. Do czasu wykonania sieci wodoci¹gowej w
dojedzie do ul. Górnej, ród³em wody dla zabudowy rzemielniczo-produkcyjnej bêdzie istniej¹ca
studnia.
Teren wokó³ studni w promieniu 10 m wygrodziæ i
zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹. Na pobór wód i eksploatacjê urz¹dzeñ wodoci¹gowych uzyskaæ pozwolenie wodnoprawne.
2. Powstaj¹ce cieki socjalno-bytowe docelowo odprowadzaæ poprzez lokaln¹ przepompowniê zlokalizowan¹ w granicach planu oraz przewód t³oczny do
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej (po³o¿onej
poza granicami opracowania). Po zrealizowaniu projektowanego w³¹czenia do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodp³ywowy zlikwidowaæ.
3. Do czasu realizacji w³¹czenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej powstaj¹ce cieki z terenu us³ug
rzemielniczo-produkcyjnych gromadziæ w zbiorniku bezodp³ywowym.
4. Docelowe rozwi¹zanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków powinno byæ zsynchronizowane z modernizacj¹ przyleg³ej drogi krajowej.
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5. Wody deszczowe z terenów utwardzonych odprowadziæ lokaln¹ sieci¹ kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego po ich wczeniejszym oczyszczeniu do
wartoci normatywnych.
6. Odpady komunalne i komunalno-podobne sk³adowaæ
w szczelnych pojemnikach, a nastêpnie wywoziæ na
wysypisko gminne.
7. Powstaj¹ce odpady z obróbki drewna sk³adowaæ w
szczelnych kontenerach na utwardzonym placu, a miejsce ich sk³adowania lub gospodarczego wykorzystania (np. odbiór przez Przedsiêbiorstwo Polspan w
Szczecinku) uzgodniæ z burmistrzem.
8. Zaopatrzenie w ciep³o z niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki
§6
1. Utrzymuje siê istniej¹cy uk³ad zasilania w energiê elektryczn¹ lini¹ kablow¹ nn 0,4kV ze stacji transformatorowej nr 309, przy mocy zapotrzebowanej do 46,3 kW.
2. Ustala siê przebudowê urz¹dzeñ elektroenergetycznych
dla dostosowania do zwiêkszonego obci¹¿enia, przy
przekroczeniu zapotrzebowania powy¿ej 46,3 kW.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie ochrony gruntów rolnych
§7
Na cele nierolnicze i nielene, wymienione w rozdziale
2 uchwa³y, przeznacza siê, po³o¿one na dzia³ce nr 16/6
grunty rolne o powierzchni 0,94 ha, w tym: grunty orne
kl. V  0,27 ha, sady kl.V  0,06 ha i pastwiska trwa³e kl. V
 0,10 ha, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego,
³¹ki trwa³e kl.V  0 11 ha, wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz grunty wchodz¹ce w sk³ad zabudowy zagrodowej  B/Ps V  0,38 ha i dr/ Ps V  0,02 ha.
Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe
§8
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§9
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko
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UCHWA£A Nr 81/III/2000
Rady Miasta i Gminy w Miastku
z dnia 29 wrzenia 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko dla wielofunkcyjnego zespo³u us³ug w Kowalewicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz na podstawie
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 26 i 28 z dnia 7 lipca 1994 r o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 zm: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z
2000 r. Nr 12, poz. 136), Rada Miasta i Gminy w Miastku
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Zmienia siê miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko, zatwierdzony uchwa³¹ Nr 48/VII/94 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia 30
grudnia1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42, poz. 236),
dla obszaru, obejmuj¹cego dzia³kê nr 60/a w Kowalewicach, okrelonego na rysunku zmiany planu, stanowi¹cego za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
§2
Zmiana planu, zwana dalej planem, wyra¿ona jest w
formie ustaleñ stanowi¹cych treæ uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku zmiany planu, pod
nazw¹ Wielofunkcyjny zespó³ us³ug w Kowalewicach,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:2000.
Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§3
1. Obszar objêty planem przeznacza siê, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu dla terenów w liniach rozgraniczaj¹cych:
1) 1 U, na us³ugi,
2) 2 D, na poszerzenie terenu drogi.
2. Zagospodarowanie terenu 1U powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) powierzchnia zabudowy i powierzchnie utwardzone nie przekrocz¹ ³¹cznie 25% powierzchni obszaru, pozosta³a czêæ powierzchni pozostanie biologicznie czynna,
2) zabudowê stanowiæ bêd¹ budynki parterowe z dachami dwu, lub wielospadowymi, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 40°-50°, krytymi dachówk¹ ceramiczn¹,
3) minimalna odleg³oæ zabudowy wyniesie:
 od drogi krajowej  30 m
 od drogi powiatowej  20 m,
4) dostêp do drogi krajowej nie przekroczy dwóch pod³¹czeñ:
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 bezporedniego, w miejscu uzgodnionym z zarz¹dc¹ drogi,
 za porednictwem drogi powiatowej
5) dostêp do drogi powiatowej nie przekroczy dwóch
pod³¹czeñ,
6) pas terenu o szerokoci co najmniej 30 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej zagospodarowany zostanie zieleni¹ izolacyjn¹ i dekoracyjn¹.
3. Teren 2D, o szerokoci 5m i z rozszeniem przy drodze
krajowej, wydzielony z dzia³ki nr 60a, przeznaczony jest
na poprawienie warunków techniczno-u¿ytkowych
przyleg³ej drogi powiatowej nr 411.
§4
Funkcji us³ugowej mo¿e towarzyszyæ funkcja mieszkalna, umieszczona w budynkach us³ugowych, us³ugowomieszkalnych lub oddzielnych budynkach mieszkalnych,
kszta³towanych wg zasad okrelonych w § 3.
§5
Na cele nierolnicze i nielene, wymienione w § 3 i w
§ 4, przeznacza siê grunty rolne o powierzchni 5,52 ha,
po³o¿one na dzia³ce nr 60a, w tym: grunty orne kl. IVb 
0,66 ha, kl. V  1,58 ha, teren zabudowy mieszkaniowej
kl. B/RV  0,40 ha, grunty orne kl. VI  1,66 ha, teren zabudowy mieszkaniowej kl. B/RVI  0,85 ha, pastwiska trwa³e kl. V  0,37 ha, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego.
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dziæ odrêbnym systemem kanalizacji sanitarnej do
gruntu, po ich wczeniejszym oczyszczeniu w projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
cieków do wartoci ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym; projektowany system kanalizacji sanitarnej wykonaæ w granicach w³asnoci terenu,
4) wody deszczowe z istniej¹cego zainwestowania odprowadzaæ powierzchniowo, natomiast wody deszczowe z planowanych terenów utwardzonych odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do
gruntu po ich wczeniejszym oczyszczeniu do wartoci normatywnych; projektowany system kanalizacji deszczowej wykonaæ w granicach w³asnoci
terenu,
5) oczyszczalniê wód deszczowych oraz cieków sanitarnych lokalizowaæ w odleg³oci minimum 70,0 m
od ujêcia wody,
6) odpady komunalne i komunalno-podobne sk³adowaæ w szczelnych pojemnikach na utwardzonej powierzchni z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywoziæ na wysypisko gminne,
7) odpady inne ni¿ komunalne sk³adowaæ w wydzielonych pojemnikach na utwardzonym placu, a miejsce ich docelowego sk³adowania lub unieszkodliwiania uzgodniæ z burmistrzem.
8) zaopatrzenie w ciep³o z niskoemisyjnych, indywidualnych róde³ ciep³a.

Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska

Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
elektroenergetyki i telekomunikacji

§6

§8

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci zaliczanej do
szczególnie szkodliwej dla rodowiska i zdrowia ludzi,
2) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej ograniczyæ do granic w³asnoci terenu,
3) na kierunku sp³ywu wód podziemnych (pierwsza
warstwa wodonona) wykonaæ piezometry do badania jakoci wód,
4) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
§7
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego ujêcia zak³adowego; teren wokó³ studni w promieniu 8 m wygrodziæ i zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹; ujmowan¹
wodê uzdatniaæ do wartoci normatywnych; nie
przekraczaæ ustalonych zasobów eksploatacyjnych
studni,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych z istniej¹cej zabudowy administracyjno-mieszkaniowej wewnêtrzn¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej na przydomow¹ mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê cieków w iloci ustalonej w pozwoleniu wodnoprawnym,
3) cieki sanitarne z planowanej zabudowy odprowa-

Dla zaopatrzenia obszaru w energiê elektryczn¹ ustala
siê:
1) dostawa mocy odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej linii
15 kV nr 426,
2) wzrost mocy zapotrzebowanej o 20-30 kW mo¿e byæ
pokryty z istniej¹cej stacjii transformatorowej 15/0,4 kV
nr 943 po zainstalowaniu nowego transformatora,
3) wzrost mocy zapotrzebowanej ponad 30 kW wymaga
budowy nowej stacjii transformatorowej 15/0,4 kV,
4) nie ustala siê ograniczeñ w dostawie mocy i energii
elektrycznej pod warun kiem dostosowania urz¹dzeñ
elektroenergetycznych do zwiêkszonego obci¹¿enia.
§9
Ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹, skanalizowan¹.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 10
Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala siê:
1) przewidzieæ w planowanej lub wytypowaæ w istniej¹cej zabudowie us³ugowej pomieszczenia na budowle
ochronne typu ukrycie, ewentualnie w projekcie budowlanym wskazaæ rezerwê terenow¹ dla takiej budowli,
2) projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie ich do potrzeb obrony cywilnej.
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Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe
§ 11
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy
Miastko, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 12
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko
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UCHWA£A Nr XX /57/2000
Rady Gminy w Wicku
z dnia 18 padziernika 2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Charbrowo gmina Wicko.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 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) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123
poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306)
w celu okrelenia zasad gospodarki przestrzennej
uwzglêdniaj¹cej politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes
publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu uchwa³y Nr IX/45/99 Rady
Gminy w Wicku z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Charbrowo
gm. Wicko
Rada Gminy Wicko
uchwala miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
w miejscowoci Charbrowo gmina Wicko
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu: ogólne, morfoplanistyczne
i szczegó³owe maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹ zawarte

w dziesiêciu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami
od 1 do 10. S¹ to:
1) ustalenia funkcjonalne,
2) ustalenia ekologiczne,
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej,
4) ustalenia form zabudowy,
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury,
6) ustalenia zasad parcelacji,
7) ustalenia planistyczne i proceduralne,
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej,
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej,
10) inne ustalenia stanowi¹ce.
2. Grupa oznaczona numerem 11 zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych o sposobie ich u¿ytkowania okrelonym moc¹ innych aktów prawnych,
ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji  na poziomie
ustaleñ ogólnych dla stref funkcjonalnych lub ustaleñ
szczegó³owych  nale¿¹cych do której z grup, o których mowa w ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza
siê ¿adnych regulacji na tym poziomie. Obowi¹zuj¹
ustalenia pozosta³ych poziomów.
§2
Dla ka¿dego obszaru objêtego planem uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹ obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia ogólne  OG, morfoplanistyczne, o których mowa w § 6 i ustalenia szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2.
Ustalenie ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie morfoplanistyczne lub szczegó³owe reguluj¹ce t¹ sam¹ materiê
nie stanowi inaczej. Ustalenie morfoplanistyczne obowi¹zuje je¿eli ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê nie stanowi inaczej.
§3
Uchwala siê rysunek planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Charbrowo w
skali 1:1000 wraz z legend¹. Rysunek planu obowi¹zuje
w czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
Rysunek planu wraz z legend¹ stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§4
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30°,
2) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi
ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹ doby,
3) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni  zast¹pienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni, w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy i zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê, którego sposób oddzia³ywania na rodowisko i cz³owieka bêdzie podobny.
Przy wartociowaniu drzewostanu pomocne mog¹
byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów,
4) funkcja dominuj¹ca  funkcja g³ówna (najwa¿niejsza)
terenu, okrelona w planie porednio, ustaleniami
jakociowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni-
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5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji
funkcji chronionych). Ustalenie funkcji dominuj¹cej na
danym terenie nie wy³¹cza mo¿liwoci lokalizacji na
nim innych funkcji spe³niaj¹cych ustalenia planu,
funkcje chronione  mieszkalnictwo, us³ugi owiaty,
us³ugi s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej,
funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje terenów, na których prowadzona jest (bêdzie)
dzia³alnoæ np.: produkcyjna, przemys³owa, sk³adowa, us³ugowa, a tak¿e przeznaczonych dla urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,
harmonijna sylweta (panorama, pierzeja)  ci¹g biektów budowlanych, zieleni i innych obiektów naturalnych (przede wszystkim ukszta³towanie powierzchni
terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie pod
wzglêdem estetycznym,
kompozycja obiektu  uk³ad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieñczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoci¹ i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno  estetycznego (detale, faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), stolark¹, urz¹dzeniami ³¹cz¹cymi obiekt z otaczaj¹cym terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi
wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt g³ówny,
kompozycja zespo³u zabudowy  uk³ad ulic, placów,
budynków i zieleni z uwzglêdnieniem linii zabudowy,
wysokoci zabudowy, kszta³tu dachów i zwieñczenia
budynków, zasad podzia³u w³asnociowego, nawierzchni utwardzonych,
kompozycja zespo³u zieleni  uk³ad przestrzenny
drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa³ych i g³ównych elementów wyposa¿enia parkowego (np. za³o¿enia pomnikowe, baseny i stawy, obiekty kubaturowe),
niezak³ócony widok z punktu, ci¹gu widokowego lub
wzd³u¿ osi widokowej  widok na zespó³ obiektów
budowlanych, zieleñ i inne obiekty naturalne (przede
wszystkim ukszta³towanie powierzchni terenu) z punktu, ci¹gu widokowego lub wzd³u¿ osi widokowej, którego przekszta³canie (w szczególnoci poprzez budowê nowych obiektów) mo¿e byæ dokonywane pod
warunkiem dostosowania do istniej¹cych walorów
estetycznych. W przypadku osi widokowej wykluczone jest zas³oniêcie obiektu stanowi¹cego zamkniêcie
osi,
obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych:
a) powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia rodowiska na granicy przynale¿nej mu dzia³ki
lub obiektu w sytuacji wspó³u¿ytkowania dzia³ki (dla
bezporednich s¹siadów), lub
b) ka¿dy obiekt emituj¹cy nieprzyjemny zapach, lub
c) obiekt w sposób oczywisty pogarszaj¹cy warunki
¿ycia s¹siadów (np. obiekt emituj¹cy widoczny dym,
opary itp., wymagaj¹cy sk³adowania odpadów na
otwartej przestrzeni, generuj¹cy ruch drogowy lub
ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej).
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych jest: lokal us³ugowy z dzia³alnoci¹ nocn¹. W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych nie jest:
parking dla samochodów osobowych, gara¿ dla samochodów osobowych.
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13) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych 
obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie z zastosowaniem na elewacjach przyleg³ych do przestrzeni publicznych materia³ów elewacyjnych trwa³ych o
wysokiej jakoci, np.: kamieñ naturalny, ceramika,
masy sztukatorsko  tynkarskie, wszelkie materia³y
uzyskiwane dziêki tradycyjnym technologiom rzemielniczym,
14) obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 10 osób,
15) obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki,
16) obiekt us³ug publicznych o charakterze niekomercyjnym  administracja publiczna, parki i skwery ogólnodostêpne, cmentarze, obiekty sakralne, obiekty s³u¿¹ce porz¹dkowi publicznemu, obiekty ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi owiaty, zdrowia, opieki spo³ecznej, sportu (za wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i
obiekty kultury  nie nastawione na przynoszenie zysku,
17) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), stanowi¹ca powierzchniê ekologicznie czynn¹. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
18) teren elementarny  fragment terenu wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego
sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu. Podzia³ na tereny elementarne jest spójny i roz³¹czny:
wszystkie tereny osiedla nale¿¹ do którego z terenów elementarnych i ¿aden nie nale¿y równoczenie
do dwu terenów elementarnych,
19) strefa OW1 obserwacji archeologicznej i ochrony stanowisk archeologicznych to okrelony w ustaleniach
planu obszar wystêpowania stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury. Celem ochrony jest
wszechstronne udokumentowanie ladów osadniczych poprzez prowadzenie wyprzedzaj¹cych badañ
archeologicznych w zakresie okrelonym przez WKZ,
20) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Jeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim
zapisem,
21) wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy spe³niaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha
oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
c) drzewa i krzewy na usuniecie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniecie których pobierana jest
prawem przewidziana op³ata:
22) wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu, w
wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia no-
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23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)
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wych dróg, dojazdów lub uzyskania s³u¿ebnoci drogi lub dojazdu b¹d nastêpuje zmiana obs³ugi komunikacyjnej;
wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielenia wewnêtrzne nie jest spójny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ fragmenty terenu nie
nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ wewnêtrznych,
mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu nale¿¹ce równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych,
wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego sta³ego elementu tego
obiektu (z wy³¹czeniem komina),
zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej
z produkcj¹ rolna i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej z budynku mieszkalnego i budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania p³odów rolnych wyprodukowanych u siebie,
zabytek  obiekt (lub obszar) wpisany do Rejestru
Zabytków Województwa, w trakcie procedury wpisu
do rejestru,
zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu, dopuszczone na czas okrelony. Na obszarze zagospodarowania tymczasowego mog¹ byæ
realizowane tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414),
zamkniêcie kompozycyjne  ograniczenie widokowe
przestrzeni publicznej obiektem budowlanym (grupa
obiektów), ukszta³towaniem powierzchni terenu lub
zieleni¹ wysok¹,
zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy
zieleni w rodowisku, wystêpuj¹ce pojedynczo lub w
grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a tak¿e np. pn¹cza, ¿ywop³oty, rolinnoæ ozdobna w donicach),
zorganizowana zieleñ wysoka o charakterze publicznym  zespó³ drzew ukszta³towany w formie liniowej
(np. aleja, rz¹d drzew przyulicznych) lub grupowej
(np. na terenie parku, skweru) na terenie komunalnym
lub na terenie ulic i placów.
§5

Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na
obszarze planu uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹:
1) ustalenia funkcjonalne  1  nie ustala siê;
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych mieæ
szkodliwy wp³yw na zasoby wód podziemnych
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 107.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
2.3.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych.
2.4.Obowi¹zuje zakaz kanalizacji cieków i rowów melioracyjnych. Obowi¹zuje zachowanie naturalnej
obudowy koryta cieków.
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3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3  nie ustala
siê;
4) ustalenia form zabudowy  4  nie ustala siê;
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5;
5.1.Ca³y teren po³o¿ony jest w strefie OW1 obserwacji
archeologicznej i ochrony stanowisk archeologicznych (w rozumieniu planu).
6) ustalenia zasad parcelacji  6  nie ustala siê;
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala
siê;
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
8.2.Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g
pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
8.3.Obszar planu obs³ugiwany jest przez uk³ad ulic
oznaczonych na rysunku planu jako KD stanowi¹cych system transportowy osiedla.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9;
9.1.Linie regulacyjne ulic, dojazdów oraz ci¹gów pieszych wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci in¿ynieryjnych poza ulicami
jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich
gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
9.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej. Uliczna sieæ wodoci¹gowa winna byæ wyposa¿ona w
hydranty dla celów przeciwpo¿arowych.
9.3.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ terenu objêtego planem odbywa siê z trafostacji 15/0,4kV
9.4.Ustala siê rozbudowê sieci przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w
energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze
planu.
9.5.Ustala siê przebudowê istniej¹cej w dniu uchwalenia planu sieci napowietrznej 15kV zgodnie z ustaleniem 9.1
9.6.Wyklucza siê zrzut cieków sanitarnych i innych do
gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez
oczyszczenia do wód powierzchniowych.
9.7.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do wiejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.
9.8.Wyklucza siê zrzut wód opadowych do gruntu lub
suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych z terenów komunikacji drogowej i terenów o innym u¿ytkowaniu
powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych.
9.9.Na terenie objêtym planem lokalizuje siê ujêcie
wody wraz ze strefa ochrony bezporedniej.
9.10. Zakaz instalowania nowych systemów grzewczych
opartych na paliwach sta³ych.
9.11. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem opracowania, na gminnym wysypisku mieci.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê;
11) Informacje  11;
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11.1.Ca³y obszar po³o¿ony jest w projektowanej strefie
ochronnej Obszarze Najwy¿szej Ochrony Zbiornika
 G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 107,
gdzie obowi¹zuje decyzja (MOZNiL znak KDH2/013/
5914/96)zatwierdzaj¹ca dokumentacjê zawieraj¹c¹
warunki hydrologiczne, hydrogeologiczne zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 107. W projektowanej strefie wyklucza siê lokalizacjê zabudowy bez
odpowiedniego odprowadzenia cieków do kanalizacji sanitarnej a tak¿e inwestycji mog¹cych zagroziæ zanieczyszczeniem wód podziemnych.
11.2.Na obszarze planu nie wystepuj¹ obiekty i obszary
podlegaj¹ce ochronie Konserwatora Przyrody.
11.3.Na obszarze planu nie wystêpuj¹ obiekty i obszary
wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków.
11.5.Teren projektowanego ujêcia wody spe³nia warunek
bezporedniej ochrony  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami (teren o promieniu ok.10 m i powierzchni rzêdu 300 m2).
11.6.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne do
gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe
zgodnie z rozporz¹dzeniem MSWiA z dnia
15.01.1999 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ
w zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim
powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe (Dz. U. Nr 7,
poz. 64).
11.7.Teren planu po³o¿ony w otulinie S³owiñskiego Parku Narodowego.
§6
Uchwala siê Ustalenia morfoplanistyczne, dla poszczególnych stref funkcjonalnych wyró¿nionych w planie, obowi¹zuj¹ce na obszarze planu uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹.
1. Dla strefy MN, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu) 
mieszkalnictwo.
1.2.Z zastrze¿eniem ustaleñ MN 1.3., MN 1.4., na dzia³kach budowlanych przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje lokalizacja zabudowy mieszkaniowej z niezbêdnymi dla budynków mieszkalnych
obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.
1.3.Na dzia³kach po³o¿onych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako system transportowy dopuszcza siê lokalizacjê obiektów o funkcjach komercyjnych (w rozumieniu planu), jako
towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej. Dotyczy równie¿ adaptacji obiektów istniej¹cych lub
ich czêci.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) a tak¿e adaptacjê
na powy¿sze cele obiektów istniej¹cych, w przypadku ich usytuowania na dzia³kach przy ulicach
wê¿szych ni¿ 10m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Powy¿sze ustalenie nie dotyczy adaptacji na cele
funkcji komercyjnych czêci obiektu istniej¹cego, która nie mo¿e stanowiæ samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o w³asnoci lokali;
1.5.Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu). Zakaz lokalizacji nowych obiektów inwentarskich oraz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
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1.6.Wyklucza siê lokalizacjê zespo³ów gara¿y i stacji
paliw oraz wydzielonych parkingów dla samochodów ciê¿arowych.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów prowadz¹cej do wzrostu szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa obiektów istniej¹cych jest dopuszczalna pod warunkiem usuniêcia
istniej¹cej szkodliwoci obiektu.
2.2.Zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ
standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu)
i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2.3.Tereny zieleni oraz zieleñ towarzysz¹ca, urz¹dzone
jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) mog¹ byæ likwidowane w zwi¹zku z realizacj¹ zagospodarowania zgodnego z planem.
2.4.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska (w rozumieniu Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14.07.1998 r. w sprawie okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi albo
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska), za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczna niezbêdn¹ dla wsi.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê
zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim
s¹siedztwie. Obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy w przypadku przekszta³ceñ istniej¹cych obiektów. Istniej¹cej linii zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty przebudowane w sposób naruszaj¹cy kompozycjê zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) oraz
obiekty tymczasowe w dniu uchwalenia niniejszego planu,
3.2.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy jeli
przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei
ulicy lub w wyniku wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu) tworzy siê nowa pierzeja zabudowy, pod
warunkiem zachowania wymogów harmonijnej
pierzei (w rozumieniu planu).
3.3.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obiektów us³ug publicznych
o charakterze niekomercyjnym (w rozumieniu planu) nie wymaga siê zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ funkcjê dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a linia
zabudowy obowi¹zuj¹ca dla w/wym. obiektów stanowi liniê nieprzekraczaln¹.
3.4.Na pozosta³ym obszarze, o ile rysunek planu nie
okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje usytuowanie budynków wzd³u¿ linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic, placów i dojazdów w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
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3.5.Kompozycja zespo³ów zabudowy powstaj¹cych w
wyniku wtórnych podzia³ów w typie kompozycji
zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej w bezporednim s¹siedztwie.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu
planu) istniej¹cej. Ustalenie nie dotyczy obiektów
spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych
wymaganiach budowlanych (w rozumieniu planu)
oraz obiektów us³ug publicznych o charakterze niekomercyjnym (w rozumieniu planu) i niezbêdnych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4.2.Wyklucza siê rozbudowê obiektów istniej¹cych w
dniu uchwalenia niniejszego planu i nie spe³niaj¹cych ustaleñ niniejszego planu. Zakaz rozbudowy
nie dotyczy dostosowania formy tych obiektów do
typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej,
kompozycji zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) i obowi¹zuj¹cych linii zabudowy.
4.3.Lokalizacja na dzia³ce zabudowanej kolejnego budynku mieszkalnego jest dopuszczalna, jeli budynek mo¿e byæ usytuowany zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy i spe³nia warunki typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5, z zastrze¿eniem OG 5  nie ustala siê;
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Za niezgodny z planem uznaje siê projekt podzia³u
na dzia³ki budowlane, na których nie jest mo¿liwe
zachowanie ustaleñ kompozycji i form zabudowy
oraz wskaników potrzeb parkingowych. Dla zabudowy innej ni¿ mieszkaniowa i dla niezbêdnych
obiektów infrastruktury technicznej osiedla dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek budowlanych wy³¹cznie na terenie objêtym ustaleniami MN 1.3. i MN 1.4.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie
w sytuacji, gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe
jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.3.Dopuszcza siê wydzielenie nowej drogi, z zastrze¿eniem ustaleñ pkt MN 6.5. w sytuacji wydzielania
co najmniej 5 nowych dzia³ek budowlanych nie
posiadaj¹cych dostêpu do drogi Obowi¹zuje 30 m,
jako maksymalna szerokoæ dzia³ki budowlanej od
strony drogi. Obowi¹zuje zachowanie szerokoci
drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8 m i maks.
12 m.
6.4.W przypadku podzia³u na nie wiêcej ni¿ 4 dzia³ki
budowlane nie posiadaj¹ce dostêpu do drogi dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki na niezbêdny do
obs³ugi dojazd o szerokoci min. 5 m i maks. 8 m.
6.5.Wyklucza siê wydzielanie nowej drogi lub dojazdu
wzd³u¿ dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹
dostêp do drogi.
6.6.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych
obiektów budowlanych.
6.8.Wyklucza siê scalanie istniej¹cych w dniu uchwalenia niniejszego planu dzia³ek budowlanych dla za-
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budowy mieszkaniowej, posiadaj¹cych dostêp do
drogi publicznej je¿eli na dzia³kach przed scaleniem
jest mo¿liwa realizacja zabudowy spe³niaj¹cej ustalenia niniejszego planu. Powy¿sze ustalenie nie dotyczy scaleñ niezbêdnych do wtórnego podzia³u na
dzia³ki budowlane.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala
siê;
8) Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o
których mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady
innych rozwi¹zañ potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej 2 miejsca postojowe na dzia³ce;
W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i
realizacji budynków jednorodzinnych na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu;
Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego
i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej
do 50 m2, zlokalizowane zgodnie z ustaleniem MN
1.3. i MN 1.4., jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
8.2.Lokalizacja obiektów a tak¿e rozbudowa i adaptacja istniej¹cych obiektów na cele, o których
mowa w ustaleniu MN 1.3., jest dopuszczalna
pod warunkiem zapewnienia dojazdu bezporednio z ulicy oznaczonej na rysunku planu
jako system transportowy.
8.3.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu
planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe mniejsze ni¿ 3 miejsca postojowe i ustanowione na
okres do 3 lat, zwalnia siê z wymogów okrelonych w ustaleniach. W pozosta³ych przypadkach, tak¿e w przypadku przed³u¿enia lokalizacji ponad 3 lata, zagospodarowanie tymczasowe podlega wymogom okrelonym w tych
ustaleniach.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê;
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
2. Dla strefy UG, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  funkcja komercyjno (w rozumieniu planu)  mieszkaniowa (w rozumieniu planu).
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) a tak¿e adaptacjê
na powy¿sze cele obiektów istniej¹cych, w przypadku ich usytuowania na dzia³kach przy ulicach
wê¿szych ni¿ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Powy¿sze ustalenie nie dotyczy adaptacji na cele
funkcji komercyjnych czêci obiektu istniej¹cego, która nie mo¿e stanowiæ samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o w³asnoci lokali;
1.3.Zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innych ni¿ wolno stoj¹ca i bliniacza form zabudowy jednorodzinnej.
1.4.Zakaz lokalizacji budynków zamieszkania zbiorowego.
1.5.Zakaz lokalizacji nowych obiektów inwentarskich
oraz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
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1.6.Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
1.7.Lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych
i zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu
planu) podlega wymogom wszystkich ustaleñ planu.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy obiektów
istniej¹cych, które powodowa³yby wzrost szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa obiektów istniej¹cych jest dopuszczalna pod warunkiem usuniêcia istniej¹cej szkodliwoci obiektu.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemo¿liwia spe³nienie ustaleñ kompozycji
urbanistycznej lub ustaleñ form zabudowy.
2.3.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300 m2, na których lokalizuje siê obiekty funkcji komercyjnych (w
rozumieniu planu), obowi¹zuje lokalizacja zieleni w
formie zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy),
zajmuj¹cej co najmniej 1% powierzchni dzia³ki, nie
mniej jednak ni¿ 25 m2.
2.4.Tereny zieleni oraz zieleñ towarzysz¹ca, urz¹dzone
jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) mog¹ byæ likwidowane w zwi¹zku z realizacj¹ zagospodarowania zgodnego z planem.
2.5.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska (w rozumieniu planu), za
wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla gminy.
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê
zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim
s¹siedztwie. Obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy w przypadku przekszta³ceñ istniej¹cych obiektów. Istniej¹cej linii zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty przebudowane w sposób naruszaj¹cy kompozycjê zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) oraz
obiekty tymczasowe w dniu uchwalenia niniejszego planu,
3.2.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy w sytuacji, gdy przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei ulicy spe³niaj¹cej wymogi obowi¹zuj¹cego prawa w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania dzia³ek budowlanych oraz wymogów
harmonijnej pierzei (w rozumieniu planu).
3.3.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obiektów us³ug publicznych
o charakterze niekomercyjnym (w rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Obiekty te pe³ni¹ funkcjê
dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a
linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla w/wym. obiektów stanowi liniê nieprzekraczaln¹.
3.4.Na pozosta³ym obszarze, o ile rysunek planu nie
okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic i placów w odleg³oci 6 m od
granicy dzia³ki.
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4) ustalenia form zabudowy  4  nie ustala siê;
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5  nie ustala
siê;
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wydzielanie nowej drogi wzd³u¿
dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹ dostêp do drogi.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie w sytuacji, gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.3.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni
wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego pod drogi, place i dojazdy nie mo¿e
przekraczaæ 15% powierzchni terenu parcelacji.
6.4.Zakaz wydzielania dzia³ek dla nowych, indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
6.5.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala
siê;
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o
których mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady
innych rozwi¹zañ potrzeb parkingowych,
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej 2 miejsca postojowe na dzia³ce. W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce
na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu. Z
zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2, zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
8.2.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu
planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe podlega wymogom okrelonym w ustaleniach
UG.8.1.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê;
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
3. Dla strefy ER, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  rolnictwo. Teren nie jest przeznaczony pod zainwestowanie inne ni¿ rolnicze.
1.2.Dopuszcza siê lokalizacjê systemów infrastruktury technicznej.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
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7)
8)
9)
10)

 14 

2.2.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych,
ustalenia kompozycji urbanistycznej  3  nie ustala
siê;
ustalenia form zabudowy  4  nie ustala siê;
inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5  nie ustala
siê;
ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb:
a) zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
6.2.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê gruntów (w rozumieniu planu) prowadz¹ce do wydzielania nowych
dróg publicznych.
ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala
siê;
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8  nie
ustala siê;
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê;
inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§7

Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla poszczególnych terenów elementarnych wyró¿nionych w planie,
obowi¹zuj¹ce na obszarze planu uchwalonym niniejsz¹
uchwa³¹.
1. Dla terenu elementarnego 03.01.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.1.KW. dla
drogi wewnêtrznej o szerokoci 10m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.2.NO dla
przepompowni cieków,
1.3.Dopuszcza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego zwi¹zanych z us³ugami turystycznymi.
1.4.Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów inwentarskich zwi¹zanych z us³ugami turystycznymi
1.5.Dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowego zagospodarowania (w rozumieniu planu) wy³¹cznie
spe³niaj¹cego wymogi kompozycji urbanistycznej i form zabudowy (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na dzia³kach budowlanych obowi¹zuje zachowanie 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu).
2.2.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji z ulic¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki z lini¹ regulacyjn¹ ulicy po poszerzeniu.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy na terenie elementarnym:
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a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym katem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej.
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m.
4.3.Szerokoæ frontu budynku mieszkalnego od
strony ulicy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Ustala siê 200 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5  nie ustala siê;
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala
siê;
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.W bilansie miejsc postojowych dopuszcza siê
uwzglêdnienie mo¿liwoci parkowania na drodze oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.D
wzd³u¿ granicy dzia³ki, na której zlokalizowana
jest dzia³alnoæ wymagaj¹ca miejsc postojowych.
8.2.Obowi¹zuje wjazd na teren dzia³ek od strony
ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 1.1.KW.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê;
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
2. Dla terenu elementarnego 03.02.MN uchwala siê, ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.1.KX. dla
ci¹gu pieszego.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. ZP dla zieleni parkowej z urz¹dzeniami dla wypoczynku i codziennej rekreacji
mieszkañców.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Ustala siê udzia³ powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu) w powierzchni dzia³ki w wysokoci 50%. Nie dotyczy  ci¹gu pieszego oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie 1.1. KX
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy oznaczona na rysunku planu w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki z ulic¹,
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5  nie ustala
siê;
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
6.2.Na terenie 1.2. ZP obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala siê;
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8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Na terenie 1.2.ZP obowi¹zuje zapewnienie wjazdów na s¹siednie dzia³ki budowlane.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê;
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
3. Dla terenu elementarnego 03.03.MN uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.1.KW. dla
drogi dojazdowej w istniej¹cych w dniu uchwalenia planu liniach rozgraniczaj¹cych
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.2.ZP dla
zieleni parkowej z urz¹dzeniami dla wypoczynku i codziennej rekreacji mieszkañców.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na dzia³kach budowlanych obowi¹zuje zachowanie 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu).
2.2.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji z ulic¹.
2.3.Ustalenie 2.1.nie dotyczy terenu ulic i terenów
obs³ugi in¿ynieryjnej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê oznaczon¹ na rysunku planu obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki. Dla budynków o funkcji innej ni¿
mieszkaniowa powy¿sza linia stanowi linie nieprzekraczaln¹.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów budowlanych spe³niaj¹cych wymogi kompozycji urbanistycznej (w rozumieniu planu) i
form zabudowy (w rozumieniu planu).
5) inne ustalenia dóbr kultury  5  nie ustala siê;
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Na terenie 1.2.ZP obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala siê;
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8  nie
ustala siê;
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9;
9.1. Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.ZP obowi¹zuje
lokalizacja stacji transformatorowej 15/04kV.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
4. Dla terenu elementarnego 03.04.ER uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Zakaz lokalizacji budynków.
1.2.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz kanalizacji cieków i rowów melioracyjnych.
Obowi¹zuje zachowanie naturalnej obudowy
koryta cieku.
2.2.Wzd³u¿ po³udniowego brzegu cieku, na skarpie
i innych terenach nieprzydatnych do produkcji
rolnej, obowi¹zuje wprowadzenie i utrzymanie
trwa³ej zieleni odpowiednio do siedliska.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3  nie ustala
siê;
4) ustalenia form zabudowy  4  nie ustala siê;
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5) inne ustalenia dóbr kultury  5  nie ustala siê;
6) ustalenia zasad parcelacji  6  nie ustala siê;
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7 nie ustala
siê;
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8 
nie ustala siê;
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê;
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
5. Dla terenu elementarnego 03.05.UG, uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.1.KX. dla
ci¹gu pieszego.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.2.KX dla
ci¹gu pieszego.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Wyklucza siê lokalizacjê nowych obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu) bez odpowiednich zabezpieczeñ umo¿liwiaj¹cych dotrzymanie warunków normatywnych poziomu ha³asu.
2.2.Ustala siê udzia³ powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu) w powierzchni dzia³ki
w wysokoci 50%.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 12 m od
linii regulacyjnych drogi Lêbork  £eba.
3.2.Lokalizacja na dzia³ce g³ównego budynku i budynków towarzysz¹cych wymaga zachowania
zasad kompozycji urbanistycznej (w rozumieniu
planu) zagospodarowania istniej¹cego w dniu
uchwalenia planu.
3.3.Wzd³u¿ ci¹gów pieszych oznaczonych jako KX
obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni
wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu).
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Nowa zabudowa w typie zabudowy istniej¹cej
(w rozumieniu planu).
4.2.Dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów budowlanych spe³niaj¹cych wymogi kompozycji urbanistycznej i form zabudowy (w rozumieniu planu).
5) inne ustalenia dóbr kultury  5  nie ustala siê;
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala siê;
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Obowi¹zuje wjazd na teren dzia³ek od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.D.
8.2.W bilansie miejsc postojowych dopuszcza siê
uwzglêdnienie mo¿liwoci parkowania na drodze oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.D
wzd³u¿ granicy dzia³ki, na której zlokalizowana
jest dzia³alnoæ wymagaj¹ca miejsc postojowych.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
6. Dla terenu elementarnego 03.06.UG, uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
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1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.1.KX. dla
ci¹gu pieszego o szerokoci 2 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.2.WZ. dla
stacji uzdatniania i ujêcia wody wraz ze stref¹ bezporedniej ochrony.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.3.KW. dla
drogi dojazdowej do ujêcia wody w istniej¹cych w
dniu uchwalenia planu liniach rozgraniczaj¹cych.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.4.KW. dla
drogi dojazdowej o szerokoci 10 m,
1.5.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.5.ZP dla zieleni parkowej z urz¹dzeniami dla rekreacji i wypoczynku mieszkañców.
1.6.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.6.EE dla stacji transformatorowej.
ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na dzia³kach budowlanych obowi¹zuje zachowanie 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu).
2.2.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji z ulic¹.
2.3.Ustalenie 2.1.nie dotyczy terenu ulic i terenów obs³ugi in¿ynieryjnej.
ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od granicy
dzia³ki z ulic¹.
3.2.Obiekt zlokalizowany na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 1.6.EE stanowi zamkniêcie kompozycyjne (w rozumieniu planu).
ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
i zabudowy na terenie elementarnym:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu)
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów ograniczona do
tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej.
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) na przedmiotowym terenie elementarnym
wynosi 8,5 m.
4.3.Szerokoæ frontu budynku mieszkalnego od strony ulicy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci
dzia³ki.
4.4.Ustala siê 200 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê
zabudowy dla poszczególnych budynków na dzia³ce.
inne ustalenia dóbr kultury  5  nie ustala siê;
ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako
1.5.ZP. obowi¹zuje dostêp ogólny (w rozumieniu
planu),
6.2.Maksymalna szerokoæ dzia³ki od strony ulicy 30 m
ustalenia planistyczne i proceduralne  7;
7.1.Projekt przedsiêwziêcia inwestycyjno-budowlanego, o którym mowa w ustaleniach 3.2. kszta³tuj¹cego zamkniêcie kompozycyjne (rozumieniu planu) i oznaczonego na rysunku planu jako 1.6. EE 
sporz¹dza siê z analiz¹ i ocen¹ wp³ywu inwestycji
na otaczaj¹cy krajobraz, okrelaj¹c¹ sposób reali-
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zacji wymogów kompozycji urbanistycznej, które
to opracowanie inwestor, po zaopiniowaniu przez
Wójta, przedstawia z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8
8.1.W bilansie miejsc postojowych dopuszcza siê
uwzglêdnienie mo¿liwoci parkowania na drodze oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.D
wzd³u¿ granicy dzia³ki, na której zlokalizowana
jest dzia³alnoæ wymagaj¹ca miejsc postojowych.
8.2.Na terenie 1.5. ZP obowi¹zuje zapewnienie
wjazdów na s¹siednie dzia³ki budowlane.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê;
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
7. Dla terenu elementarnego 03.07.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Dopuszcza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego zwi¹zanych z us³ugami turystycznymi.
1.2.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako
1.2. dopuszcza siê lokalizacjê obiektów inwentarskich zwi¹zanych z us³ugami turystycznymi.
1.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu 1.3. obowi¹zuje zakaz
lokalizacji obiektów na pobyt sta³y ludzi. Wyklucza siê lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z
materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz
paliwem.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na dzia³kach budowlanych obowi¹zuje zachowanie 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu).
2.2.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji z ulic¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od
granicy dzia³ki z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.01.D.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 12 m od
linii regulacyjnych drogi Lêbork  £eba.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy na ca³ym terenie elementarnym:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51°,
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym katem i posiadaæ wspólna
kalenicê,
c) w ca³ym zespole obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej.
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m.
4.3.Szerokoæ frontu budynku mieszkalnego od strony ulicy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
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4.4.Ustala siê 300 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy ka¿dego obiektu na dzia³ce. Powy¿sze ustalenie nie dotyczy obiektów inwentarskich zwi¹zanych z us³ugami turystycznymi i
obiektów mieszkalnictwa zbiorowego zwi¹zanych z us³ugami turystycznymi.
4.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu 1.3. obowi¹zuj¹ ograniczenia wysokoci zagospodarowania wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej redniego napiêcia. Wysokoæ obiektów nale¿y uzgadniaæ z
gestorem sieci energetycznej.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5  nie ustala siê;
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala
siê;
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.W bilansie miejsc postojowych dopuszcza siê
uwzglêdnienie mo¿liwoci parkowania na drodze oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.D
wzd³u¿ granicy dzia³ki, na której zlokalizowana
jest dzia³alnoæ wymagaj¹ca miejsc postojowych.
8.2.Obowi¹zuje wjazd na teren dzia³ek od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu jakoKD.01.D
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê;
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
8. Dla terenu elementarnego KD.01.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Obowi¹zuje lokalizacja ulic klasy D  tj. ulica dojazdowa.
2) ustalenia ekologiczne  2  nie ustala siê;
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Wzd³u¿ drogi o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m i wiêcej, obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni o charakterze publicznym (w
rozumieniu planu), co najmniej jako jednego rzêdu drzew liciastych jednolitego gatunku.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Obowi¹zuje lokalizacja jezdni z dwoma pasami
ruchu.
4.2.Na odcinkach ulic wzd³u¿ terenów elementarnych strefy UG obowi¹zuje zapewnienie miejsc
postojowych wzd³u¿ jezdni.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5  nie ustala siê;
6) ustalenia zasad parcelacji  6  nie ustala siê;
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala siê;
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8 
nie ustala siê;
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê;
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10  nie ustala siê.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§8
Na obszarze objêtym planem uchwalonym niniejsz¹
uchwa³¹ trac¹ moc przepisy miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego Osiedle
domów jednorodzinnych w Charbrowie gmina Wicko
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uchwalonego uchwa³¹ Nr IX/31/86 Gminnej Rady Narodowej w Wicku z dnia 28 stycznia 1986 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego Nr 5).
§9
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% dla ca³ego obszaru planu.
§ 10
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Wicku i skierowania do
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
J. Woronowicz

6
UCHWA£A Nr VI/59/2000
Rady Gminy Ustka
z dnia 17 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowê us³ugowo  mieszkaniow¹ Ustka  Zimowiska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 8 ust. 1 i 2,
art. 9, art. 10, art. 26, art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136), uchwa³y Rady Gminy
Ustka Nr III/17/98 z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzeniu zmiany w M.P.Z.P. Gminy
Ustka w miejscowoci Zimowiska Rada Gminy Ustka
uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Zgodnie z uchwa³¹ Nr III/17/98 z dnia 23 grudnia 1998r.
Rady Gminy Ustka uchwala siê zmianê do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Ustce Nr IV/26/94 z
dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38,
poz. 210), dotycz¹c¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê us³ugowo mieszkaniow¹ w m. Zimowiska gm. Ustka w granicach obowi¹zywania planu oznaczonych na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y, którego ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
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2) rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
niniejszej uchwa³y,
4) granicach obowi¹zywania planu  nale¿y przez to
rozumieæ granice obowi¹zywania planu pokazane na
rysunku planu,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie w granicach opracowania,
6) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) funkcji podstawowej  nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie podstawowe.
8) wskaniku intensywnoci zabudowy  nale¿y przez
to rozumieæ stosunek powierzchni ogólnej budynku
do powierzchni dzia³ki.
ROZDZIA£ II
Ustalenie przeznaczenia podstawowego
dla terenu objêtego planem
§3

6. Przy projektowaniu i realizacji uwzglêdniæ wnioski
uproszczonej dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej
wykonanej przez Zak³ad Projektowania i Handlu Geotechnika mgr Zdzis³awê Plichtê. Przed uzyskaniem
pozwolenia na budowê wykonaæ badania gruntu w
trybie Prawa Górniczego i Geologicznego.
7. Ze wzglêdu na po³o¿enie w strefie C uzdrowiska przy
projektowaniu uwzglêdniæ przepisy Statutu Uzdrowiska Miasta Ustki opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego Nr 4 z dnia 22 lutego 1993 r.
8. W przypadku prowadzenia prac ziemnych i natrafienia na obiekty archeologiczne nale¿y o tym powiadomiæ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wstrzymuj¹c roboty budowlane.
9. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na realizacjê inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska wykonaæ ocenê
oddzia³ywania inwestycji na rodowisko.
10. Nie zezwala siê na realizacjê zak³adów, które zanieczyszcza³by wody deszczowe zwi¹zkami ropopochodnymi.
11. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene grunty
rolne kl. III  VI, wymienione w poni¿szej tabeli, pochodzenia mineralnego zgodnie z opracowanym elaboratem dotycz¹cym przeznaczenia terenów sporz¹dzonym w trakcie opracowania niniejszego planu.
KLASY
BONITACYJNE

1. Przeznaczeniem podstawowym terenu ustala siê funkcjê mieszkaniow¹, us³ugow¹ i letniskow¹.
2. Dopuszcza siê ponadto lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ
towarzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawowego.

Ps III

4,69

R IVa

0,42

Ps IV

3,02

Ps V

0,31

£ VI

0,36

Razem

8,80

ROZDZIA£ III
Zasady ogólne zagospodarowania terenu
§4
1. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce obszary o ró¿nym sposobie u¿ytkowania oznaczone na
rys. planu lini¹ ci¹g³¹. Linie rozgraniczaj¹ce poszczególne dzia³ki w ramach jednego obszaru oznaczone na
rysunku planu lini¹ przerywan¹ s¹ nieobowi¹zuj¹ce i
mog¹ byæ korygowane zale¿nie od potrzeb.
2. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce linie zabudowy oznaczone
na rysunku planu, w których musi byæ sytuowane min.
50% elewacji projektowanych obiektów, oraz nieprzekraczalne linie zabudowy ograniczaj¹ce mo¿liwoæ przybli¿enia projektowanej zabudowy do granicy dzia³ki.
3. Dla poszczególnych dzia³ek w niniejszych ustaleniach
okrela siê wskanik intensywnoci zabudowy stanowi¹cy stosunek powierzchni ogólnej budynku do powierzchni dzia³ki.
4. Je¿eli ustalenia dotycz¹ce terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi w rozdziale IV niniejszych ustaleñ nie stanowi¹ inaczej ustala siê:
 wysokoæ zabudowy  2 kondygnacje naziemne i
poddasze u¿ytkowe w stromym dachu przy maks.
wysokoci kalenicy budynku nad terenem 14,0 m
przy wskaniku intensywnoci zabudowy do 0,6.
5. Niezbêdn¹ iloæ miejsc parkingowych nale¿y zabezpieczyæ na w³asnej dzia³ce.

POWIERZCHNIA (ha)

12. Istniej¹ce pomniki przyrody nr ewid. 82 na terenie
drogi KW21 w s¹siedztwie terenu 20MN i nr ewid. 83
na terenie 21MN podlegaj¹ bezwzglêdnej ochronie
zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy w Ustce Nr II/25/98
z dnia 8 czerwca 1998 r. Zakaz wznoszenia budowli
na obszarze: 24 x 19 m  wokó³ pomnika o nr ewid.
83, 21 x 22 m  wokó³ pomnika o nr ewid. 82.
13. Ustala siê nastêpuj¹ce zadania jako lokalne cele publiczne:
 sieæ dróg
 uzbrojenie terenu poza przy³¹czami.
ROZDZIA£ IV
Ustalenia dla obszarów wyznaczonych
liniami rozgraniczaj¹cymi
§5
Symbol
w planie
1 MN

Powierzch.
w ha

Treæ ustaleñ

0,17

Istniej¹ca zabudowa jednorodzinna typu zagrodowego. Adaptacja z powiêksze-

Poz. 6
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niem dzia³ki. Mo¿liwoæ rozbudowy zgodnie z ustaleniami rozdzia³u III.
Dojazd istniej¹c¹ drog¹ gruntow¹,
docelowo z drogi dojazdowej z
terenu wsi Grabno

2 UN

0,58

Zmiana sposobu u¿ytkowania terenu. Po wykonaniu nasypu do
rzêdnej oko³o 7,0 m dzia³ka przeznaczona pod zabudowê us³ugowo  turystyczn¹. Do zachowania
wartociowe egzemplarze istniej¹cego drzewostanu.

3 UN

0,34

Zmiana sposobu u¿ytkowania czêci terenu z przeznaczeniem pod
zabudowê us³ugowo  turystyczn¹. Wymagana czêciowa niwelacja terenu.

4 MN

0,53

Istniej¹ce i projektowane dzia³ki zabudowy jednorodzinnej. Proponowany nowy podzia³ terenu z wydzieleniem dzia³ki dla zabudowy
istniej¹cej.

5 EE

0,01

Projektowana stacja transformatorowa wnêtrzowa 15/04 kV. Ze
wzglêdu na lokalizacjê przy drodze
wojewódzkiej budynek stacji powinien posiadaæ wysokie walory
architektoniczne.

6 MN
7 MN
8 MN
9 MN
10 MN
11 MN
12 MN

0,12
0,09
0,07
0,11
0,11
0,12
0,13

Wydzielone i czêciowo zainwestowane dzia³ki zabudowy jednorodzinnej.
Korekta granic dzia³ki 9 MN (407/4).
Czêæ dzia³ki od strony po³udniowej i zachodniej przeznacza siê na
komunikacjê. Dla rekompensaty
dzia³kê powiêksza siê od strony zachodniej. Czêæ dzia³ki 10 MN
(407/7) przeznacza siê na poszerzenie drogi wojewódzkiej.

13
14
15
16
17
18

MN
MN
MN
MN
MN
MN

0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17

Istniej¹ca zabudowa jednorodzinna adaptowana z powiêkszeniem
dzia³ki. W przypadku sprzeda¿y nowych czêci dzia³ek na samodzielne dzia³ki przyleg³y ci¹g KP7 wykonaæ o parametrach drogi KD7 i
uzbroiæ w wodoci¹g.

21 MN

0,85

Zmiana sposobu u¿ytkowania terenu. Dzia³ki zabudowy jednorodzinnej z zabudow¹ wzd³u¿ wyznaczonej linii zabudowy. Istniej¹cy
pomnik przyrody do bezwzglêdnej
ochrony zgodnie z § 4 pkt 12.

20 MN

0,95

Istniej¹ca zabudowa typu jednorodzinnego z wyznaczonymi nowymi dzia³kami. Teren od strony dro-

gi i przeznaczony na poszerzenie
drogi wojewódzkiej.
22 Nop

0,09

Oczyszczalnia cieków dla istniej¹cej zabudowy wielorodzinnej, po
przebudowie kanalizacji sanitarnej
przeznaczona na przepompowniê.

23 UN

0,10

Zmiana sposobu u¿ytkowania terenu. Projektowana dzia³ka przeznaczona pod zabudowê us³ugow¹  us³ugi podstawowe dla
mieszkañców i turystów. Wskanik
intensywnoci zabudowy do 0,5.

24 UN
25 UN
26 UN

0,09
0,10
0,11

Zmiana sposobu u¿ytkowania terenu.
Dzia³ki przeznaczone pod jednokondygnacyjn¹ zabudowê typu
us³ugowego  handel, gastronomia, rzemios³o lub zespó³ gara¿y
do realizacji w ramach zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej.
Wskanik intensywnoci zabudowy do 0,5.

27 MWn
28 MWn
29 MWn

0,58
0,89
0,71

Teren istniej¹cej i projektowanej
zabudowy wielorodzinnej o niskiej
intensywnoci. Koniecznoæ zmiany i wyznaczenia nowych granic
dzia³ek obejmuj¹cych funkcjonalnie niezbêdny teren dla znajduj¹cego siê na nim budynku. Wyznaczona lokalizacja dwóch nowych
budynków o gabarytach i architekturze zharmonizowanej z istniej¹c¹ zabudow¹. Wskanik intensywnoci dla nowej zabudowy do
0,35.
Mo¿liwoæ realizacji zabudowy
typu gospodarczego (gara¿e)
na poszczególnych dzia³kach pod
warunkiem zgody wszystkich
wspó³w³acicieli, oraz budowy w
formie wspólnie zrealizowanego
zespo³u, a nie pojedynczych boksów.

30 MN,
UN

1,86

Zmiana sposobu u¿ytkowania  teren przeznaczony pod zabudowê
mieszkaniow¹ oraz us³ug turystycznych i us³ug zwi¹zanych z
obs³ug¹ drogi wojewódzkiej. Projektowane obiekty kubaturowe sytuowaæ poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
prostopadle, lub równolegle do
osi drogi wojewódzkiej K W 21.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  2 kondygnacje naziemne i
poddasze u¿ytkowe w stromym
dachu o ³¹cznej wysokoci od powierzchni terenu do kalenicy maks.
14,0 m. Wskanik intensywnoci
zabudowy do 0,60.
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31 ZP

0,28

Istniej¹cy teren zadrzewiony bez
zmian do uporz¹dkowania i uzupe³nienia zieleni gatunkami rodzimymi.

32 UN
33 UN
34 UN
35 UN
36 UN

0,52
0,40
0,37
0,37
0,16

Zmiana sposobu u¿ytkowania.
Teren przeznaczony pod lokalizacjê us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹
u¿ytkowników drogi wojewódzkiej
i us³ug turystycznych. Usytuowanie i gabaryty obiektów jak dla terenu 30 MN, UN.
Dopuszcza siê przeznaczenie
maks. 30% kubatury na cele
mieszkaniowe.

37-41
ZP

0,51

Zmiana sposobu u¿ytkowania. Teren przeznaczony na zieleñ izolacyjn¹ z ci¹giem spacerowym. Przy
nasadzeniach zieleni uwzglêdniæ
trasy projektowanych sieci infrastruktury.

42 ML
43 ML
44 ML

0,42
0,31
2,48

Zmiana sposobu u¿ytkowania. Teren przeznaczony pod zabudowê
rekreacyjn¹ domki letniskowe, jedno kondygnacyjne z poddaszem
u¿ytkowym w stromym dachu.
Maks. wys. kalenicy nad terenem
10,0 m. Wskanik intensywnoci
zabudowy do 0,3. S³u¿ebnoæ dz.
44ML w zakresie konserwacji ist.
kana³u deszczowego o 0,10 m.
Ze wzglêdu na istnienie niebezpieczeñstwa powodzi (woda stuletnia
do rzêdnej 6,50 m n.p.m.) teren
dzia³ek nale¿y nasypaæ do rzêdnej.
7,2 m a obiekty kubaturowe sytuowaæ od strony wschodniej dzia³ek na wyznaczonych w rysunku
planu obowi¹zuj¹cych liniach zabudowy.

45 WZ

0,04

Adaptowane istniej¹ce ujêcie
wody dla potrzeb ogrodów dzia³kowych bez zmian.

47 ZP,
KP

0,42

Teren przeznaczony czêciowo
pod zieleñ izolacyjn¹ oraz parking
dla potrzeb cmentarza i ogrodów
dzia³kowych. Pe³ni on równie¿
funkcjê drogi dojazdowej. Czêæ
parkingu zlokalizowana jest poza
granic¹ opracowania.

48 US

0,46

Zmiana sposobu u¿ytkowania terenu.
Projektowane boisko sportowe o
nawierzchni trawiastej bez obiektów kubaturowych.

KW 21

4,02

Droga wojewódzka przeznaczona
do modernizacji. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 40 m.

poza zwê¿eniem w rejonie kocio³a
i istniej¹cych budynków w pó³nocnej czêci wsi. Jezdnia dwupasmowa z obu-stronnym poboczem, chodnikami, oraz cie¿k¹ rowerow¹ po stronie zachodniej. W
granicach opracowania droga nie
obs³uguje istniej¹cych i projektowanych obiektów z wyj¹tkiem
dzia³ek oznaczonych symbolami
13MN-18MN. Do dzia³ek 13MN18MN pozostawia siê dojazd istniej¹cy z drogi dojazdowej równoleg³ej uniemo¿liwiaj¹cy wjazdy
bezporednie z drogi KW21.
Koncepcja obs³ugi komunikacyjnej
na terenie drogi KW21 jest nieobowi¹zuj¹ca. Stanowi materia³ pomocniczy dla okrelenia obowi¹zuj¹cych linii rozgraniczaj¹cych
drogê.
Istniej¹cy pomnik przyrody do bezwzglêdnej ochrony zgodnie z § 4
pkt 12.
K1D
K2D

2,45
0,51

Proj. droga dojazdowa o szer. w liniach rozgranicz. 12,0 m z jedn¹
jezdni¹ z dwoma pasami ruchu o
szerokoci po 3,0 m i przynajmniej
jednostronnym chodnikiem.

K3 PJ

0,03

Projektowane drogi osiedlowe pieszo  jezdne o szerokoci 6-8 m.
Mog¹ byæ projektowane jako jednoprzestrzenne z ruchem pojazdów podporz¹dkowanym ruchowi pieszemu.

K5 PJ

0,50

Projektowane drogi osiedlowe o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m. Pozosta³e ustalenia
jak dla K3 PJ.

K6 PJ

0,54

Istniej¹ca droga gruntowa do modernizacji o parametrach jak droga K3 PJ. Z chwil¹ rozpoczêcia zainwestowania terenu wzd³u¿ drogi pod³¹czyæ j¹ do wspólnego wlotu dla ogrodów dzia³kowych i
cmentarza likwiduj¹c istniej¹ce
skrzy¿owanie z drog¹ KW 21.

KP7

0,10

Projektowane przejcie piesze szer.
3,0 m z przeznaczeniem pod trasê
kanalizacji sanitarnej.

PS,L

18,23

Istniej¹ce pastwiska i ³¹ki bez zmiany sposobu u¿ytkowania. Na terenach rozlewiska rzeki S³upi mo¿liwoæ wykonania zbiornika dla celów rekreacji w rejonie pozosta³oci grobli po starym stawie.

Razem

42,90

Poz. 6
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ROZDZIA£ V
Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej
§6
1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
 adaptacjê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 doprowadzenie wody dla potrzeb gospodarczych,
przeciwpo¿arowych i obrony cywilnej. Wodê doprowadziæ z istniej¹cej sieci komunalnej przebiegaj¹cy
przez teren opracowania z ujêcia w Zimowiskach.
Projektowan¹ sieæ wodoci¹gow¹ uzbroiæ w hydranty przeciwpo¿arowe. Przewody uk³adaæ w chodnikach i terenach zielonych,
 ujêcie nie wymaga rozbudowy, wskazana jest budowa studni awaryjnej.
2. W zakresie gospodarki ciekowej ustala siê:
 adaptacjê istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej,
 cieki sanitarne z terenu zagospodarowania odprowadziæ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki ciekowej na terenie gminy Ustka zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Gminy nr V/44/97 na projektowan¹ oczyszczalniê w Charnowie.
 cieki z terenu zagospodarowania sprowadziæ grawitacyjnie kana³ami Æ 0,20 m do dwóch przepompowni. Z przepompowni cieki t³oczone bêd¹ na
oczyszczalniê,
 cieki z terenów us³ugowych mog¹ byæ w³¹czone
do kanalizacji pod warunkiem spe³nienia wymogów
u¿ytkownika oczyszczalni. dotycz¹cych sk³adu odprowadzanych cieków,
 przepompownie wyposa¿yæ w pompy zatapialne z
urz¹dzeniami rozdrabniaj¹cymi, z automatycznym
sterowaniem. Strefa uci¹¿liwoci przepompowni
mieci siê w granicach dzia³ki. Teren przepompowni ogrodziæ, kana³y grawitacyjne uk³adaæ w jezdni,
przewód t³oczony poza jezdni¹, w chodnikach i pasach zieleni. Zachowaæ normatywne odleg³oci od
innych sieci.
 istniej¹cy kana³ sanitarny odprowadzaj¹cy cieki do
rowu z gospodarstwa rolnego, usytuowanego poza
terenem opracowania, przebiegaj¹cy wzd³u¿ dzia³ki
kocio³a i dzia³ek 396/7 i 396/8 nale¿y zlikwidowaæ.
3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala siê:
 adaptacjê istniej¹cej sieci kanalizacji deszczowej,
oraz rowów melioracyjnych,
 wody opadowe odprowadziæ powierzchniowo, z
drena¿u odwadniaj¹cego budynki do istniej¹cych
rowów. Z terenów utwardzonych i dachów mog¹
byæ odprowadzone do rowów po ich uprzednim
oczyszczeniu i uzgodnieniu z Ochron¹ rodowiska.
Nie przewiduje siê realizacji zak³adu, który zanieczyszcza³by wody deszczowe zwi¹zkami ropopochodnymi. Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie ist. rowy melioracyjne zast¹piæ kana³ami krytymi o przepustowoci zabezpieczaj¹cej odbiór wód,
 zachowaæ dostêp do urz¹dzeñ celem zapewnienia
konserwacji,
 do ujmowania wód opadowych projektowaæ wpusty deszczowe z osadnikami.
4. W zakresie gazyfikacji ustala siê:
 docelowo wykonaæ gazyfikacjê ca³ego terenu, gaz
doprowadziæ: dla potrzeb przygotowania posi³ków,
ciep³ej wody i grzewczych,

5.

6.

7.

8.
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 doprowadziæ gaz ziemny redniego cinienia. Redukcja gazu ze redniego cinienia na niskie odbywaæ
siê bêdzie u odbiorcy,
 gazoci¹gi uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni,
w szczególnych przypadkach pod asfaltem przy zachowaniu odleg³oci bezpiecznej od pozosta³ych
elementów uzbrojenia, podziemnego i obiektów
naziemnych,
 nie przewiduje siê realizacji obiektów o wysokoci
ponad 5 kondygnacji.
W zakresie gospodarki cieplnej ustala siê:
 przygotowanie ciep³a dla potrzeb grzewczych z kot³owni indywidualnych opalanych tzw. paliwem ekologicznym (energia elektryczna, gaz propan-butan,
pompy cieplne, gaz ziemny, i inne)
 po doprowadzeniu gazu wszystkie kot³ownie opalane paliwem sta³ym zamieniæ na gazowe lub opalane
innym paliwem ekologicznym.
W zakresie utylizacji odpadów sta³ych ustala siê:
 ustala siê zorganizowany wywóz odpadów sta³ych
na istniej¹ce wysypisko urz¹dzone przez s³u¿by specjalistyczne,
 nie przewiduje siê wytwarzania odpadów niebezpiecznych,
 zaleca siê segregacjê odpadów i ich wykorzystanie
jako surowca wtórnego.
W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê dopuszczalne natê¿enie ha³asu:
 od dróg dla zabudowy mieszk. jednorodzinna:
od godz. 6.00-22.00  55 dB;
od godz. 22.00-6.00  45 dB;
 mieszk. wielorodzinna:
od godz. 6.00-22.00  60 dB;
od godz. 22.00-6.00  50 dB;
 wypoczynkowo  rekreacyj.:
od godz. 6.00-22.00  55 dB;
od godz. 22.00-6.00  45 dB;
 mieszk.  us³ugowa:
od godz. 6.00-22.00  60 dB;
od godz. 22.00.6.00  50 dB;
 dla terenów us³ugowych dopuszczalnego natê¿enia
ha³asu nie ustala siê.
Celem zachowania dopuszczalnych natê¿eñ poziomu ha³asu na poszczególnych obszarach nale¿y:
 ograniczyæ maksymaln¹ prêdkoæ pojazdów na szosie S³upsk  Ustka do 60 km/godz,
 wzd³u¿ drogi S³upsk  Ustka, pomiêdzy jezdni¹ a
chodnikiem i cie¿k¹ rowerow¹, wykonaæ 2 m pas
zieleni izolacyjnej dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej,
 wzd³u¿ terenu istniej¹cej zabudowy zagrodowej wykonaæ ekran akustyczny t³umi¹cy poziom ha³asu o
10 dB,
 na terenie zabudowy istniej¹cej mieszkaniowej jednorodzinnej wykonaæ 2,5 m pas zieleni izolacyjnej,
 wzd³u¿ zabudowy wielorodzinnej wykonaæ 2,5 m pas
zieleni izolacyjnej.
Po zagospodarowaniu terenu dokonaæ pomiaru natê¿enia ha³asu ustalonego dla poszczególnych obszarów. W przypadku przekroczeñ dopuszczalnego
natê¿enia zastosowaæ urz¹dzenia t³umi¹ce.
Wprowadza siê zakaz stosowania urz¹dzeñ powoduj¹cych wibracje wp³ywaj¹ce ujemnie na zdrowie
mieszkañców i obiekty budowlane.
W zakresie ochrony powietrza ustala siê zakaz:
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 wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych w ilociach przekraczaj¹cych dopuszczalne wartoci stê¿eñ tych substancji w powietrzu z
uwzglêdnieniem t³a istniej¹cego ustalonych dla obszarów zwyk³ych,
 ogrzewania obiektów paliwem sta³ym z wyj¹tkiem
obiektów dotychczasowych i projektowanej zabudowy jednorodzinnej, po doprowadzeniu gazu
wszystkich obiektów,
9. Zabezpieczyæ warstwê gleby w trakcie realizacji
wszystkich sieci, a po ich zrealizowaniu przywróciæ
stan pierwotny terenu.
10. Dopuszcza siê zmianê ustalonej trasy sieci w granicach dzia³ki przez któr¹ sieæ przebiega, a w wypadkach uzasadnionych w granicach planu.
11. Sieæ realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
ROZDZIA£ VI
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki
§7
Na terenie opracowania wykonaæ dwie stacje transformatorowe wnêtrzowe 15/04 kV po zachodniej stronie szosy S³upsk  Ustka. Zasilanie projektowanych stacji z linii
15 kV Nr 107. Zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania na przebudowê linii nr 107 liniê nap. 15 kV na
terenie opracowania zdemontowaæ i wymieniæ na kablow¹ wzd³u¿ szosy, ze stacj¹ transformatorow¹ wnêtrzow¹
od strony Ustki:
 3 dzia³ki us³ugowe po zachodniej stronie szosy
S³upsk  Ustka zasiliæ z istniej¹cej stacji transformatorowej s³upowej nr 1121.
 Projektowane dwa budynki 8-rodzinne zasiliæ z istniej¹cej sieci nn, odci¹¿onej po wybudowaniu stacji
transformatorowej od strony Ustki.
 Na granicy dzia³ek zamontowaæ z³¹cza kablowe zintegrowane z uk³adami pomiarowymi.
 Od projektowanych stacji do miejsc poboru mocy
wykonaæ linie kablowe nn w nawi¹zaniu do istniej¹cej sieci nn.
 Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê ka¿dy z
inwestorów wyst¹pi o warunki przy³¹cza do Rejonu
Dystrybucji w S³upsku w celu umo¿liwienia okrelenia obci¹¿enia i wykonania linii zasilaj¹cej nn i w zale¿noci od zaawansowania budowy osiedla jednej
lub dwóch stacji transformatorowych.
ROZDZIA£ VII
Ustalenia w zakresie ochrony cywilnej
§8
1. Przy projektowaniu obiektów us³ugowych w granicach
obowi¹zywania planu wskazane jest wyznaczenie pomieszczeñ na ukrycia czêciowo przygotowane o
wspó³czynniku ochrony K/100.
2. Zaopatrzenie w wodê wykonaæ zgodnie z ustaleniami
rozdzia³u IV niniejszych ustaleñ.Istniej¹ca sieæ miejska
zabezpiecza potrzeby zaopatrzenia w wodê w okresie
ograniczonych dostaw. Istniej¹ca studnia Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych o wydajnoci 35 m3/h
mo¿e byæ wykorzystana dla potrzeb obrony cywilnej
w okresie ograniczonych dostaw, woda pod wzglêdem
bakteriologicznym bez zastrze¿eñ, zawiera ponadnormatywn¹ iloæ Fe.

3. Owietlenie zewnêtrzne i wewnêtrzne obiektów zlokalizowanych na terenie objêtym planem projektowaæ w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej Pañstwa.
4. Nie projektuje siê dodatkowego systemu alarmowego, istniej¹cy system w Charnowie jest wystarczaj¹cy.
ROZDZIA£ VIII
Ustalenia w zakresie ochrony przed powodzi¹
§9
Czêæ terenu oznaczona w rysunku planu stanowi obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi w przypadku wyst¹pienia wody stuletniej. Ustalona granica w oparciu o rzêdn¹ zwierciad³a wody stuletniej, wynosi ona 6,5 m
nad poziomem morza. Projektowan¹ zabudowê rekreacyjn¹ na tym terenie warunkuje siê posadowieniem zabudowy na rzêdnej. 7,2 m. n.p.m.
Powy¿szy obszar nie jest prawnie ustanowiony terenem zalewowym w trybie art. 66 ust. 2 dla którego obowi¹zuj¹ zakazy art. 66 ust. 1  Prawa wodnego. W przypadku prawnego ustanowienia obszaru przeznaczonego
pod zabudowê terenami dla których stosuje siê przepis
art. 66 ust. 1 nale¿y,
 przed przyst¹pieniem do zagospodarowania terenu
przeznaczonego pod zabudowê letniskow¹ po³o¿onego poni¿ej rzêdnej 6,5 m npm. uzyskaæ pozwolenie wodnoprawne na wznoszenie obiektów.
ROZDZIA£ IX
Ustalenia koñcowe
§ 10
Ustala siê stawkê procentow¹ podatku od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 11
Uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego Gminy Ustka uchwalonego w dniu 4 listopada 1994 r. uchwa³¹ Rady Gminy w Ustce Nr IV/26/94 sprzeczne z ustaleniami niniejszego planu.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Ustce.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

7
UCHWA£A Nr XXIV/296/2000
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska w granicach dzia³ki nr 68/1, obr. 14, po³o¿onej przy ul. Klonowej 28/30.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 8, ust. 1 i 2,
art. 9, art. 10, art. 26, art. 28, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Miejska w S³upsku
uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska w granicach dzia³ki nr 68/1 obrêb 14 po³o¿onej w S³upsku przy
ul. Klonowej 28/30, której ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
2) rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cego za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ II
PRZEDMIOT USTALEÑ
§2
Przedmiotem ustaleñ planu jest:
a) ustalenie przeznaczenia dla terenów w granicach planu,
b) okrelenie przebiegu linii rozgraniczaj¹cych tereny o
ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania,
c) ustalenie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
d) okrelenie lokalnych warunków i zasad kszta³towania
zabudowy, ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz urz¹dzenia terenu,
e) okrelenie warunków zagospodarowania terenów.
ROZDZIA£ III
ZASADY OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW W GRANICACH OPRACOWANIA PLANU
§3
1. Ustala siê funkcjê terenów w granicach opracowania
zgodn¹ z ustaleniami na rysunku planu, wed³ug oznaczeñ na rysunku planu.
2. Za funkcjê podstawow¹ uwa¿a siê funkcjê, której powierzchnia u¿ytkowa jest wiêksza od 50% powierzchni u¿ytkowej ca³ej inwestycji na dzia³ce inwestora.
3. Dopuszcza siê ponadto lokalizacjê:
a) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji podstawowej,
b) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnej do
funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego.
4. Dopuszcza siê scalanie wyznaczonych w planie dzia³ek budowlanych.
§4
1. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów  jak na rysunku planu.
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W przypadku budowy obiektu na kilku s¹siaduj¹cych
ze sob¹ dzia³kach, wewnêtrzne linie zabudowy nie s¹
obowi¹zuj¹ce.
2. Poza ustalonymi liniami zabudowy dopuszcza siê jedynie lokalizacjê schodów wejciowych do parteru budynków.
3. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach w³asnoci inwestorów, w iloci dostosowanej do programu u¿ytkowego.
§5
Ustala siê zakaz lokalizowania na terenie objêtym opracowaniem inwestycji zaliczanych do szczególnie szkodliwych dla rodowiska oraz mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.
§6
1. Uci¹¿liwoæ funkcji towarzysz¹cej zabudowie mieszkaniowej nie mo¿e przekraczaæ granic w³asnoci inwestora.
2. W tym celu nale¿y stosowaæ w zale¿noci od potrzeb:
a) zieleñ izolacyjn¹,
b) ekologiczne ród³a ciep³a do ogrzewania obiektów.
§7
Na terenie Kd  pas drogowy ulicy Klonowej  ustala
siê tymczasowy sposób zagospodarowania  zieleñ rekreacyjna przy zabudowie mieszkaniowej.
ROZDZIA£ IV
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE DLA OBSZARÓW
WYZNACZONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI
§8
1. W granicach obowi¹zywania planu ustala siê jeden
obszar o przeznaczeniu  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
2. Wysokoæ zabudowy mieszkaniowej  do dwóch kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym. Podpiwni-czenie
dopuszczalne pod warunkiem uzyskania poziomu posadowienia parteru na wys. maks. 80 cm nad poziomem terenu istniej¹cego.
3. Wysokoæ ca³kowita budynku mierzona od terenu do
kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 9,5 m,
4. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe kryte dachówk¹ lub blachodachówk¹.
Ustala siê obowi¹zek stosowania jednolitego koloru pokrycia dachowego dla ca³ego obszaru. Kalenica dachów prostopad³a do ul. Klonowej.
5. Dopuszcza siê zabudowê wielorodzinn¹ parterow¹ z
poddaszem u¿ytkowym o maksymalnej powierzchni
zabudowy do 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,
wraz z urz¹dzeniami zwi¹zanymi z jej obs³ug¹ oraz zieleni¹ i rekreacj¹ przydomow¹.
6. Na terenach wydzielonych w granicach planu jako ci¹gi pieszo-jezdne  CPJ oraz w pasie drogowym ul. Klonowej  Kd, nale¿y ustaliæ s³u¿ebnoæ gruntow¹ w celu
przeprowadzenia instalacji uzbrojenia terenu.
§9
Tereny objête planem znajduj¹ siê na gruntach ornych
klasy IIIa,IIIb,IVa,IVb pochodzenia mineralnego.
Grunty klasy III bêd¹ wymaga³y na etapie pozwolenia na
budowê uzyskania decyzji w sprawie wy³¹czenia gruntów z produkcji rolnej z ustaleniem obowi¹zków z tego
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tytu³u (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych  Dz. U. Nr 16, poz. 78
z pón. zm.).
Grunty klasy IV w zwi¹zku z ma³ymi powierzchniami
przewidzianymi pod cele budowlane nie bêd¹ wymagaæ
powy¿szej procedury.
ROZDZIA£ V
USTALENIA W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 10
Wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej projektowaæ w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci. Warunki gestorów sieci
maj¹ pierwszeñstwo przed ustaleniami zawartymi w dalszej czêci rozdzia³u.
§ 11
1. Doprowadzenie wody z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej Æ 150 mm biegn¹cej w ulicy Klono-wej.
2. Sieæ wodoci¹gow¹ w granicach opracowania wykonaæ z rur Æ 100 mm w wykopach na g³êbokoci 1,6 m.
3. Sieæ uzbroiæ w hydranty p. po¿. Æ 80 mm.
§ 12
1. Odprowadzenie cieków sanitarnych w oparciu o istniej¹cy kana³ sanitarny po przeciwnej stronie ul. Klonowej.
2. Odprowadzenie wód opadowych w oparciu o istniej¹cy kana³ deszczowy po przeciwnej stronie ul. Klo-nowej.
3. Ustala siê zakaz odprowadzania do kanalizacji wód
opadowych oraz zaolejonych.
§ 13
Sieæ gazow¹ prowadziæ w pasach drogowych i ci¹gach
pieszo-jezdnych zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestora sieci.
§ 14
1. Zasilanie energetyczne ca³ego obszaru z istniej¹cego
s³upa nr 102 przy ul. Klonowej  obszar stacji 805.
2. Uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy w czêci licznikowej
z³¹cza zintegrowanego zlokalizowanego w linii ogrodzenia.
ROZDZIA£ VI
USTALENIA W ZAKRESIE WZROSTU
I OBROTU NIERUCHOMOCIAMI
§ 15
1. Zmiana ustaleñ planu ogólnego dla terenów rolnych
objêtych niniejsz¹ uchwa³¹  powoduje wzrost wartoci gruntu.
2. Ustala siê 30% stawkê od wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie obrotu nieruchomoci¹.
ROZDZIA£ VII
§ 16
Uwzglêdniaj¹c zapisy § 5 i § 6 ustalenia planu nie pogorsz¹ stanu rodowiska przyrodniczego.
Do uchwa³y za³¹czono prognozê skutków ustaleñ planu na rodowisko przyrodnicze (za³¹cznik nr 2).

ROZDZIA£ VIII
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 17
W granicach obowi¹zywania planu, oznaczonych na
rysunku planu, trac¹ moc ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
S³upska, uchwalonego dnia 30 maja 1994 r. uchwa³¹
Rady Miejskiej Nr 583/94.
§ 18
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§ 19
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
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UCHWA£A Nr XXIII/317/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 padziernika 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 329/3 po³o¿onej
w Dzier¿¹¿nie, gmina Kartuzy.
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. Nr 41, poz. 412; Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Dz. U. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w Kartuzach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy
z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ki nr 329/3 w Dzier¿¹¿nie, o powierzchni
1,1213 ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kartuzy na funkcjê upraw rolnych i terenu zabudowy mieszkaniowej, przeznacza siê aktualnie na
funkcjê:
 zabudowy mieszkaniowej, wolnostoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji funkcji us³ug nieuci¹¿liwych (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN,U).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni minimalnej 800 m2,
z dopuszczeniem funkcji us³ug nieuci¹¿liwych w
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tym samym obiekcie lub w budynkach osobnych
nie przekraczaj¹cych 50% ca³ej powierzchni zabudowy,
b) wskazane jest wprowadzenie na ca³ym obszarze
zabudowy o podobnych cechach nawi¹zuj¹cych do
architektury regionalnej wystêpuj¹cej na danym
terenie,
c) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych oraz
budynków gospodarczych,
d) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
e) linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych  maksymalnie 10,0 m,
g) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego  maksymalnie 6,0 m,
h) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
i) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m,
j) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
k) wszystkie budynki mieszkalne powinny byæ sytuowane kalenic¹ dachu równolegle do krawêdzi
jezdni,
l) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne,
m) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie
21°, maksymalnie 45°,
n) pokrycia dachów dachówk¹ lub materia³ami dachówko-podobnymi w odcieniach br¹zu i czerwieni.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dojazdow¹ KS o szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zakoñczon¹ placem nawrotowym,
iloæ wjazdów nieograniczona;
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych i technologicznych:
 do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
 nale¿y przewidzieæ na terenie posesji punkt kontroli jakoci cieków odpowiadaj¹cych wartociom okrelonym przez oczyszczalniê je odbieraj¹c¹,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów bezporednio do gruntu, z nawierzchni utwardzonych,
parkingów i placów nawrotowych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku
odporwadzone do gruntu w granicach w³asnoci
dzia³ek,
d) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
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e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) usuwanie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych,
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych,
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4. USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ki wg zasad okrelonych w za³¹czniku
graficznym; minimalna powierzchnia dzia³ek 
900 m2,
b) nale¿y zachowaæ co najmniej 20% powierzchni
ogólnej dzia³ki jako biologicznie czynnej, wprowadzaj¹c zakrzewienia i zadrzewienia wg warunków
siedliskowych;
c) nale¿y zachowaæ istniej¹cy rów melioracyjny,
d) zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
e) obszar dzia³ki po³o¿ony w zasiêgu Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy okrelone w rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59,
poz. 294),
f) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
1.5.Pojêcia u¿yte w przedmiotowym planie:
 wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku liczona
od naturalnej warstwicy terenu oznaczonej na podk³adzie planu na najwy¿szym miejscu rzutu kalenicy do najwy¿szej kalenicy dachu spadzistego,
 powierzchnia ogólna zabudowy  suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku,
liczon¹ w zewnêtrznym obrysie murów,
 procent powierzchni dzia³ki przyrodniczo czynnej
 stosunek powierzchni niezabudowanej dzia³ki
(wolnej od zabudowy budynkami, dojazdami,
utwardzonymi dojciami), pokrytej warstw¹ gleby,
rolinnoci¹, wod¹ lub obiektami przyrody nieo¿ywionej do powierzchni dzia³ki pomno¿ony przez
100%,
 nieprzekraczalna linia zabudowy  linia, poza któr¹
nie mo¿na sytuowaæ budynków,
 funkcja nieuci¹¿liwa  funkcja, których normalne
funkcjonowanie:
 nie powoduje przekroczenia ¿adnego z parametrów
dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uci¹¿liwych oddzia³ywañ na rodowisko poza zajmowanym obiektem,
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 nie jest ród³em uci¹¿liwych lub szkodliwych odpadów,
 nie powoduje nieodwracalnych zmian rodowiska przyrodniczego w obrêbie zajmowanej dzia³ki,
 ani w ¿aden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków u¿ytkowania terenów s¹siaduj¹cych np. przez
emisjê nieprzyjemnych zapachów, dymów, sk³adowania nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kartuzach,

2) 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,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50
z pón. zm.), w granicach ustalonych niniejszym planem miejscowym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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