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ZARZ¥DZENIE Nr 169/2000
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 padziernika 2000 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577; z 1999 r. Nr 70. poz. 778; z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 550 i 552 oraz Nr 62, poz. 718)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
W Statucie Pomorskiego Urzêdu Wojeódzkiego
w Gdañsku stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 82/99
Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku  zmienionego zarz¹dzeniami Nr 202/99
z dnia 31 grudnia 1999 r. Nr 96/2000 z dnia 25 maja 2000 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 68, poz. 353 i Nr 140, poz. 1172

oraz z 2000 r. Nr 54, poz. 334) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12) Wydzia³ Spraw Spo³ecznych,
b) ust. 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12) Dyrektor Wydzia³u Spraw Spo³ecznych,
2) w § 8 skrela siê pkt 5,
3) w § 14 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12) realizacja spraw z zakresu nadzoru nad ochron¹
gruntów rolnych i lenych,
4) w § 16 po pkt 18 dodaje siê pkt 19 i 20 w brzmieniu:
19) prowadzenie spraw zwi¹zanych z przejêciem na
w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego nieruchomoci zajêtych pod
drogi publiczne,
20) realizacja spraw z zakresu wykonywania przez wojewodê funkcji organu II instancji w zakresiê ewidencji gruntów, w tym gleboznawczej klasyfikacji
gruntów.,
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5) w § 18 wyrazy: Do zakresu dzia³ania Wydzia³u Organizacji Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia nale¿y
zastêpuje siê wyrazami: Do zakresu dzia³ania Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych nale¿y:,
6) w § 25 ust. 2 pkt 7 po lit. p dodaje siê lit. r w brzmieniu:
r)prowadzenie spraw zwi¹zanych z przejêciem na w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego nieruchomoci zajêtych pod drogi publiczne,
7) w § 41:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Tworzy siê delegatury zespolonych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wojewódzkich, wymienionych w § 27
pkt 6, 8, 9 i 12 w S³upsku oraz Kuratorium Owiaty w Kocierzynie, S³upsku i Tczewie,
b) w ust. 4 skrela siê pkt 2.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewodztwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
Zatwierdzam: Jerzy Buzek
Warszawa, dnia 23 stycznia 2001 r.
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UCHWA£A Nr XXIX/849/2000
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Zaspa
rejon ul. Jana Paw³a II przy parku w miecie Gdañsku
(jednostka D).
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,
Dz. U. Nr 41 poz. 412, Dz. U. 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 (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997. r. Nr 9, poz.
43, 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.
Nr 26, poz. 306, Nr 48 poz. 552) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Zaspa w Gdañsku  rejon ul. Jana Paw³a II przy parku (jednostka D),
oznaczony numerem ewidencyjnym 0607, obejmuj¹cy
obszar o powierzchni ok. 6,30 ha.
§2
Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  strefa mieszkaniowa  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego.
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca 23 i 33.
33  strefa us³ugowa  administracja publiczna, us³ugi
handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki
spo³ecznej, us³ugi owiaty, nauki, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekani-
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kowymi u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach
propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wypoczynku, rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw i dzia³alnoci¹ produkcyjn¹), parkingi i gara¿owiska kubaturowe,
biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu
religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie
przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
Inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych
powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
§3
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0607
1) NUMER TERENU 001
2) powierzchnia 2,59 ha
3) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa:
 funkcje us³ugowe preferowane: administracja publiczna, biura instytucji komercyjnych, us³ugi kultury;
 funkcje us³ugowe uzupe³niaj¹ce: handel, gastronomia, turystyka,
 funkcja mieszkaniowa  maks. 30% powierzchni u¿ytkowej (na ka¿dej dzia³ce) mieszkania wy³¹cznie powy¿ej IV kondygnacji o powierzchni min. 100 m2.
Ci¹g pieszy i cie¿ka rowerowa o szerokoci ³¹cznej
min. 5 m.
4) FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Parkingi i gara¿e nie zwi¹zane z us³ugami i mieszkaniami zlokalizowanymi w strefie, mariny i ogrody zoologiczne,
5) FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIÊ FUNKCJI DOPUSZCZALNEJ W STREFIE
Nie ustala siê.
6) WARUNKI URBANISTYCZNE:
Intensywnoæ zabudowy  min. 2,0 (bez kondygnacji
podziemnych),
Min. i maks. wielkoæ podzia³u  maks. 4 dzia³ki jak na
rysunku planu,
 dopuszcza siê korekty przebiegu linii podzia³u wewnêtrznego oraz ³¹czenie dzia³ek,
 dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod urz¹dzenia
infrastruktury technicznej,
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  rednia wa¿ona
iloci kondygnacji min. 3, dla ka¿dej dzia³ki,
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
Linie zabudowy  min. 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ul.
Meissnera jak na rysunku planu
Kszta³towanie zabudowy:
 elewacje frontowe od strony parku i od ulicy Jana
Paw³a II; zaplecza wewn¹trz dzia³ek lub budynków,
 3 osiê widokowe z ul. Jana Paw³a II na teren parku:
 pierwsza w odleg³oci 60 m od granicy dzia³ki nr
81/6 stanowi¹cej liniê rozgraniczaj¹c¹ terenu 002
jak na rysunku planu,
 druga w odleg³oci 170 m od granicy j.w.,
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 trzecia w osi ul. Burzyñskiego jak na rysunku planu
 odstêpy miêdzy budynkami na osi wgl¹dów po min.
10 m od osi; ³¹cznie min. 20 m jak na rysunku planu,
 w osiach widokowych dopuszcza siê realizacjê
dwukondy  gnacyjnych ³¹czników miêdzy budynkami na wysokoci co najmniej 6 m nad poziomem
terenu.
7) WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Urz¹dzenia dla niepe³nosprawnych.
8) PARKINGI:
Dla zabudowy mieszkaniowej  1 msc postojowe na
1 mieszkanie
Dla zabudowy us³ugowej  wg wskanika 30 msc/
1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
zlokalizowane w granicach dzia³ki,
Wyklucza siê miejsca parkingowe w postaci boksów
gara¿owych.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi
 wjazdy obligatoryjne na teren z ul. Meissnera i ul.
Jana Paw³a II jak na rysunku planu,
 na skrajn¹ dzia³kê od strony po³udniowej przez teren 002,
 dla pozosta³ych dzia³ek nie maj¹cych ustalonych na
rysunku planu wjazdów dopuszcza siê wprowadzenie maks. jednego wjazdu z ul. Jana Paw³a II,
Ci¹gi piesze i rowerowe  wejcia i wjazdy (rowerowe) od strony ul. Meissnera i Jana Paw³a II jak na
rysunku planu,
Woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
Elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
Gaz  z istniej¹cej sieci niskiego cinienia i zgodnie z
warunkami zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
Ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub indywidualnie z wykorzystaniem gazu lub elektrycznoci,
cieki  do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
Wody opadowe  po podczyszczeniu, do miejskiej
kanalizacji deszczowej,
Utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji, wywoziæ na wysypisko miejskie.
10) WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê
11) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
Nie ustala siê
12) OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14) STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15) STAWKA PROCENTOWA
0%
16) ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17) INNE ZAPISY
17.1 INNE ZAPISY STANOWI¥CE
a) Dopuszcza siê rezygnacjê z realizacji cie¿ki
rowerowej w przypadku jej poprowadzenia
na terenie parku z wyj¹tkiem odcinka ³¹cz¹cego teren parku z ul. Jana Paw³a II.
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b) W projektowanych obiektach przewidzieæ pomieszczenia uszczelnione na wypadek ska¿enia
terenu toksycznymi rodkami przemys³owymi.
17.2.INFORMACJE O OBIEKTACH I TERENACH CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH.
Nie ustala siê
17.3.ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
c) Zaleca siê wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0607
1) NUMER TERENU 002
2) powierzchnia 3,71 ha
3) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Strefa us³ugowa, w tym us³ugi kultury 
30% powierzchni u¿ytkowej na ka¿dej dzia³ce;
funkcja preferowana: us³ugi kultury o charakterze ponadpodstawowym
funkcje uzupe³niaj¹ce: handel, gastronomia, turystyka
i wypoczynek
4) FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Parkingi i gara¿e nie zwi¹zane z us³ugami zlokalizowanymi w strefie, mariny i ogrody zoologiczne.
5) FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIÊ FUNKCJI DOPUSZCZALNEJ W STREFIE
Nie ustala siê
6) WARUNKI URBANISTYCZNE:
Intensywnoæ zabudowy  min. 2,0 (bez kondygnacji
podziemnych)
Min. i maks. wielkoæ podzia³u:
 maks. 2 dzia³ki jak na rysunku planu,
 dopuszcza siê korekty przebiegu linii podzia³u wewnêtrznego oraz ³¹czenie dzia³ek,
 dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod urz¹dzenia
infrastruktury technicznej,
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy:
 rednia wa¿ona iloci kondygnacji min. 3, dla ka¿dej dzia³ki,
 usytuowanie dominanty krajobrazowej w postaci budynku, jak na rysunku planu,
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 60%;
Nieprzekraczalne linie zabudowy  25 m od krawêdzi
jezdni al. Rzeczypospolitej jak na rysunku planu,
Kszta³towanie zabudowy  elewacje frontowe od strony parku i od ulic: Jana Paw³a II i Rzeczypospolitej;
zaplecza wewn¹trz dzia³ek lub budynków,
7) WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Urz¹dzenia dla niepe³nosprawnych
Przejcie piesze od skrzy¿owania ulic Jana Paw³a II i
Rzeczypospolitej do parku.
8) PARKINGI:
wg wskanika 30 msc/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug, zlokalizowane w granicach dzia³ki,
wyklucza siê miejsca parkingowe w postaci boksów
gara¿owych,
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi:
 wjazd na teren z ul. Jana Paw³a II oraz z jednej jezdni
al. Rzeczypospolitej jak na rysunku planu
 przez teren 002 wjazd na teren 001  na skrajn¹ dzia³kê od strony po³udniowej i na istniej¹c¹ wydzielon¹
dzia³kê nr 81/7,
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10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)
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Ci¹gi piesze  wejcia na teren:
 od strony po³udniowej  ponad poziomem terenu
z istniej¹cej estakady nad skrzy¿owaniem ul. Jana
Paw³a II z al. Rzeczypospolitej z wind¹ dla niepe³nosprawnych,
 od strony parku obligatoryjne jedno wejcie na ka¿d¹ dzia³kê
Woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej. Dopuszcza
siê prze³o¿enie istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej
(Æ 600 mm) przebiegaj¹cej przez teren.
Elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej i zgodnie z warunkami zarz¹dzaj¹cego sieci¹. Dopuszcza siê prze³o¿enie kabli przebiegaj¹cych przez
teren.
Gaz  z istniej¹cej sieci niskiego cinienia i zgodnie z
warunkami zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
Ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub indywidualnie z wykorzystaniem gazu lub elektrycznoci.
Dopuszcza siê prze³o¿enie ciep³oci¹gu przebiegaj¹cego przez teren.
cieki  do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Wody opadowe  po podczyszczeniu, do miejskiej
kanalizacji deszczowej.
Utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji, wywoziæ na wysypisko miejskie.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
Min. 15% terenu dzia³ki przeznaczyæ pod zieleñ (na
ka¿dej dzia³ce).
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHETY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.INNE ZAPISY STANOWI¥CE
W projektowanych obiektach przewidzieæ pomieszczenia uszczelnione na wypadek ska¿enia
terenu toksycznymi rodkami przemys³owymi.
17.2.INFORMACJE O OBIEKTACH I TERENACH
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH.
Nie ustala siê
17.3.ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
§4

Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa w
Gdañsku  rejon ul. Jana Paw³a II przy parku w skali
1: 1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
 granicê opracowania planu,

 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 cie¿kê rowerow¹,
 usytuowanie wjazdów,
 usytuowanie g³ównych wejæ.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
m.p.z.p. wydawania na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Trac¹ moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz.102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Zaspa w Gdañsku,
zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XIX/106/91 Rady Miasta
Gdañska z dnia 12 marca 1991 r. (Dz. Urz. WRN w Gdañsku Nr 9, poz. 76) ze zmianami w granicach niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartosiewicz

52
UCHWA£A Nr XXII/84/2000
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Borkowo, Juszkowo, Wilinka, Cieplewo, Straszyn, Wislina, i ¯ukczyn.
Na podstawie art. 7, art. 26, art. 18 ust. 3, w zwi¹zku
z 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, Dz. U. Nr 41 poz. 412, Dz. U. 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 (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997. r. Nr 9, poz.
43, 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.
Nr 26, poz. 306, Nr 48 poz. 552) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 52
§1

Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Borkowo dot. dzia³ek 12/12,
Juszkowo dot. dzia³ek 110/1, 165/37, 165/26, 287/3, Wilinka dot. dzia³ek nr 130/3, 330/1, Cieplewo dot. dzia³ek
nr 79/8, 78/7, Straszyn dot. dzia³ek nr 262, 292/16, 292/
18, ¯ukczyn dot. dzia³ek nr 30/2, 30/3, Wilina dot. dzia³ek nr 115/9, 115/10, 26/11.
Plany te stanowi¹ jednoczenie zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdañski zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXX/38/92
z dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21, poz. 120
z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 i 1:500 stanowi¹cy za³¹czniki od Nr 1 do Nr 12
do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny poszerzone
Z I  tereny zieleni izolacyjnej
KWO  drogi osiedlowe
KD  drogi dojazdowe, wewnetrzne
MR  tereny zabudowy zagrodowejsiedliska rolnicze
MNe/Un  teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych
UR/UM  teren rzemios³a z zabudow¹ mieszkaniow¹
PU  teren us³ug o funkcji produkcyjno  us³ugowej
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planów:
 granice opracowania planów,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy.
§3
Ustalenia planu dla terenów objetych planami s¹ nastepuj¹ce:
Wie Borkowo
Karta terenu  14.22.MNe/Un
ZA£. NR 1
Po³o¿enie
Nr dz.12/12
Powierzchnia: 5.3001 ha,
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka zadrzewiona drzewami owocowymi przeznaczonymi do likwidacji,
 na dzia³ce znajduje siê zak³ad stolarski us³ugowo-rzemieslniczy oraz budynek mieszkalny przeznaczony do
adaptacji,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jedno-
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rodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym,
 budynek mieszkalny winien byæ zlokalizowany w linii
zabudowy jak na rysunku planu,
 zabudowa dzia³ek do dwóch kondygnacji  wysokoæ
nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70,
 wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej,
 powierzchnia ca³kowita 5.3001 ha.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  w chwili obecnej dojazd do dzia³ki z drogi
gminnej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego, który jest w chwili obecnej w budowie,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach,
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia,
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadzic w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki, dopuszcza siê
lokalizacjê garazy wolnostoj¹cych na maksimum dwa
samochody.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nie oczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki (nie dotyczy to wieloletnich drzew owocowych).
Wie Juszkowo
Karta terenu  16.2.20.MNe/Un
ZA£. NR 2
Po³o¿enie
Nr dz. 110/1
Powierzchnia: 3.0200 ha
Funkcja:
Mne/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 150 

 projektowana zabudowa winna byæ zlokalizowana w
linii zabudowy nie przekraczaj¹cej 6.0 m od drogi dojazdowej  jak na rysunku planu,
 wysokoæ zabudowy nie powinna przekraczaæ do
12.0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy
terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia po³aci dachowej od
35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do nowo projektowanych dzia³ek z drogi dojazdowej, z ul. £¹kowej, któr¹ nale¿y poszerzyæ do 10.0 m,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
przebiegaj¹cej w ul. £¹kowej,
 odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników zlokalizowanych na dzialkach,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
przebiegaj¹cej w ul. £¹kowej po uprzednim uzyskaniu
warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nie oczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu  16.2.19.Mne
ZA£. NR 3
Po³o¿enie
Nr dz.165/37
Powierzchnia: 0.07. ha
Funkcja:
Mne  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa winna byæ zlokalizowana w
linii zabudowy nie przekraczaj¹cej 6.0 m od drogi dojazdowej  jak na rysunku planu,
 wysokoæ zabudowy nie powinna przekraczaæ do 12.0
m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu
przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia po³aci dachowej od
35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70,
 na terenie dzia³ki wystêpuj¹ strefy ochrony archeologicznej  oznaczone na rysunku planu. W wypadku dzialañ inwestycyjnych na tych terenach nale¿y przeprowadziæ badania ratownicze na koszt Inwestora, po
uzgodnieniu z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z ul. Akacjowej z drogi
dojazdowej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
przebiegaj¹cej w ul. Akacjowej,
 odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzialce,
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 zaopatrzenie w energiê elektryczna z istniej¹cej sieci
przebiegaj¹cej w ul. Akacjowej po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 na terenie dzia³ki (czêci pó³nocnej  przy ul. Akacjowej) wystêpuj¹ strefy ochrony archeologicznej  oznaczone na rysunku planu. W wypadku dzialañ inwestycyjnych na tych terenach nale¿y przeprowadziæ badania ratownicze na koszt inwestora, po uzgonieniu z
Muzeum Archeologicznym w Gdañsku,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu  16.2.21.MNe/Un
ZA£. NR 4
Po³o¿enie
Nr dz. 165/26
Powierzchnia: 4.65 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii
zabudowy nie przekraczaj¹cej 6.0 m od drogi dojazdowej  jak na rysunku planu,
 wysokoæ zabudowy nie powinna przekraczaæ od 12
m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu
przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia po³aci dachowej od
35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do nowo projektowanych dzia³ek z drogi dojazdowej, któr¹ nale¿y poszerzyæ do10
m,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
przebiegaj¹cej w drodze dojazdowej,
 odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników zlokalizowanych na dzialkach,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi:

Poz. 52

 151 

Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu  16. 3. 7.MNe/Un
ZA£. NR 5
Po³o¿enie
Nr dz. 287/3
Powierzchnia: 10.35 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka zabudowana, jest siedliskiem rolniczym, zlokalizowanym przy drodze,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12.0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z drogi wojewódzkiej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
we wsi Juszkowo,
 odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzialce,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach,
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadzic w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
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Wie Wilinka
Karta terenu  3.39.MNe/Un
ZA£. NR 6
Po³o¿enie
Nr dz.130/3
Powierzchnia: 0.81 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii
zabudowy nie przekraczaj¹cej 6.0 m od drogi dojazdowej  jak na rysunku planu,
 powierzchnia dzia³ki 0.81 ha,
 wysokoæ zabudowy nie powinna przekraczaæ do 12.0
m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu
przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia po³aci dachowej od
35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ek z drogi wojewódzkiej
nr 10327. oraz drogi wewnêtrznej zakoñczonej nawrotk¹,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
przebiegaj¹cej w drodze dojazdowej,
 odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników zlokalizowanych na dzialkach,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci,
przebiegaj¹cej wzdluz drogi wojewódzkiej nr 10327.
przyleglej do omawianego terenu, po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu  3. 42.Mne/Un
ZA£. NR 7
Po³o¿enie
Nr dz. 330/1
Powierzchnia: 1.9 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
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 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12.0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z drogi wojewódzkiej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach,
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadzic w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Wie Cieplewo
Karta terenu  13.25.MNe/Un
ZA£. NR 8
Po³o¿enie
Nr dz. 79/8, 78/7
Powierzchnia: (obu) 0.088 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii
zabudowy budynku znajduj¹cego siê na s¹siedniej
dzialce jak na rysunku planu
 zabudowa dzia³ek do dwóch kondygnacji  wysokoæ
nie powinna przekraczaæ do 12.0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
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 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70,
 na terenie dzia³ki wystêpuj¹ strefy ochrony archeologicznej  oznaczone na rysunku planu. W wypadku dzialañ inwestycyjnych na tych terenach nale¿y przeprowadziæ badania ratownicze na koszt Inwestora, po
uzgodnieniu z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z ul.Wierzbowej, do
której dzia³ki bezposrednio przylegaj¹,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
przebiegaj¹cej w ul. Wierzbowej
 odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzialce
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
przebiegaj¹cej w ul. Wierzbowej po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej sieci przewodowej po
uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Gazownictwa
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Wie Straszyn
Karta terenu  15.1.68.MNe/Un
ZA£. NR 9
Po³o¿enie
Nr dz. 262
Powierzchnia:0.90 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii
zabudowy jak na rysunku planu
 zabudowa dzia³ek do dwóch kondygnacji  wysokoæ
nie powinna przekraczaæ do 12.0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70,
 powierzchnia dzia³ki 0.90 ha
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z dróg wewnêtrznych
po³¹czonych z drog¹ krajow¹ nr 222,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
przebiegaj¹cej w ulicach przyleglych,
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 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu  15.2.25.MNe/Un
ZA£. NR 10
Po³o¿enie
Nr dz. 292/16, 292/18
Powierzchnia: dz.292/16  0.2558 ha
dz.292/18  0.1720 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii
zabudowy nie przekraczaj¹cej 10.0 m od drogi dojazdowej  jak na rysunku planu
 zabudowa poszczególnych dzia³ek do dwóch kondygnacji  wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12.0 m
do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu
przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70,
 na terenie dzia³ki wystêpuj¹ strefy ochrony archeologicznej  oznaczone na rysunku planu. W wypadku dzialañ inwestycyjnych na tych terenach nale¿y przeprowadziæ badania ratownicze na koszt Inwestora, po
uzgodnieniu z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  w chwili obecnej dojazd do dzia³ki z drogi
dojazdowej wewnetrznej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
przebiegaj¹cej w drodze dojazdowej,
 odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzia³ce
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
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Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Wie ¯ukczyn
Karta terenu  19.18. MNe/Un ZA£. NR 11
Po³o¿enie
Nr dz. 30/2, 30/3
Powierzchnia: 0.6196 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii
zabudowy jak na rysunku planu
 zabudowa dzia³ek do dwóch kondygnacji  wysokoæ
nie powinna przekraczaæ do 12.0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z drogi wojewódzkiej
nr 10356,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
przebiegaj¹cej w drodze wojewódzkiej,
 odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzialce,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
przebiegaj¹cej w drodze wojweódzkiej po uprzednim
uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Wie Wilina
Karta terenu  7. 16. MNe/Un ZA£. NR 12
Po³o¿enie
Nr dz. 115/9, 115/10, 26/11
Powierzchnia: 1.13 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
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Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii
zabudowy jak na rysunku planu
 zabudowa dzia³ek do dwóch kondygnacji  wysokoæ
nie powinna przekraczaæ do 12.0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ek bezposrednio z drogi
wojewódzkiej nr 10339,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzialce,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
przebiegaj¹cej w drodze wojewódzkiej nr 10339 po
uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ zadnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ zadnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pruszcz Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Pruszcz Gdañskim granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania

przestrzennego gminy Pruszcz Gd. zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 21, poz. 120 z pón. zm.) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Witek

53
UCHWA£A NR XX/149/2000
Rady Gminy w Subkowach
z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmuj¹cego obszar wsi Gorzêdziej.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7.l i p c a
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Dz. U. Nr 41 poz. 412, Dz. U.
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 (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz 74, zm.: z 1996 r.
Nr 58, poz 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997.
r. Nr 9, poz. 43, 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. Nr 26, poz. 306) Rada Gminy w Subkowach, po
zasiêgniêciu opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Porz¹dku Publicznego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gorzêdziej, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy zatwierdzonego uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/81/86 z dnia 19 grudnia 1986 r. i póniejszymi zmianami: Uchwa³a Rady
Gminy w Subkowach nr IV/25/90 z dnia 11 wrzenia
1990 r., uchwa³a Rady Gminy w Subkowach Nr XXI/
148/92 z 1992 r. uchwa³a Rady Gminy w Subkowach
Nr XVII/110/96 z dnia 18 licpa 1996 r.
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:5000 (za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y),
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu.
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 10 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
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 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: przyrodniczego,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: kulturowego i krajobrazu,
 obszary zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej.
W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
Ustalenia graficzne zawarte s¹ na za³¹cznikach:
a) rysunek planu w skali 1:5000 (ca³y obszar obrêbu
geodezyjnego)  za³. nr 1,
b) rysunek planu w skali 1:1000 (obszar zainwestowany wsi)  za³. nr 2,
c) karty wytycznych do projektowania  za³. nr 3.
Na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
 granica opracowania,
 obszar objêty rysunkiem planu w skali 1:1000 (za³.
nr 2 do uchwa³y),
 obszary objête zasadami kszta³towania zabudowy i
zagospodarowania dzia³ki okrelonymi w za³. nr 3
do uchwa³y,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowo  cyfrowe wydzielonych terenów,
 pomnik przyrody nr 792 (wg rejestru WKP),
 projektowane stanowisko dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej lub projektowany zespó³ przyrodniczo  krajobrazowy Zakole Wis³y,
 teren o du¿ym znaczeniu ekologicznym wsi do zachowania i wzmocnienia,
 stanowiska archeologiczne do zachowania i ochrony,
 gazoci¹g wc wraz ze stref¹ zakazu zabudowy kubaturowej 35 m,
 tereny zagro¿one powodzi¹,
 lokalizacja przystani na rzece Wis³a,
 lokalizacja punktu widokowego,
 przebieg projektowanych cie¿ek rowerowych o znaczeniu regionalnym i gminnym.
Na za³¹czniku graficznym nr 2 do niniejszej Uchwa³y
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
 granica opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowo  cyfrowe wydzielonych terenów,
 obligatoryjne linie zabudowy kubaturowej,
 nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej,
 obszar objêty zakazem zabudowy kubaturowej,
 obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa: nr A-1006 (zespó³ dworsko  parkowy) i nr A-1032 (koció³ parafialny wraz
z cmentarzem),
 stanowiska archeologiczne do zachowania i ochrony,
 grodzisko z okresu redniowiecznego do ochrony.
Na za³¹cznikach graficznych nr 3 do niniejszej Uchwa³y obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
 ustalenia graficzno  tekstowe, dotycz¹ce zagospodarowania dzia³ki dla wydzielonych obszarów  kar-
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ty wytycznych dla obszarów a, b, c, d, zabudowy siedliskowej w terenach rolnych,
 ustalenia graficzno  tekstowe, dotycz¹ce kszta³towania zabudowy budynku g³ównego i zabudowy towarzysz¹cej dla wydzielonych obszarów, karty wytycznych
dla obszarów a, b, c, d, zabudowy siedliskowej w terenach rolnych,
 ustalenia graficzne: ideogram kompozycji cmentarza
 karta wytycznych dla obszaru d.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) akcent zielony  zieleñ wysoka lub rednia  zgrupowanie drzew lub krzewów, stanowi¹ca akcent
krajobrazowy,
2) funkcje chronione  mieszkalnictwo oraz us³ugi nauki, kultury, owiaty, zdrowia i opieki spo³ecznej,
rekreacji i wypoczynku,
3) grupa zabudowy  minimum dwie dzia³ki zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane obok siebie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y),
których nie mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê
wysuniêcie przed liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku (do 20% szerokoci frontu), zw³aszcza
schodów zewnêtrznych i zejæ do piwnic,
5) obligatoryjne linie zabudowy  obowi¹zuj¹ce linie
zabudowy linie zabudowy podstawowej bry³y budynku, dotyczy zabudowy mieszkaniowej  budynku g³ównego, których nie mo¿na zmieniæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy maks. 1,5
m czêci budynku (do 20% szerokoci frontu),
zw³aszcza schodów zewnêtrznych i zejæ do piwnic,
6) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi obiektami przyrody nieo¿ywionej,
7) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku
po obrysiê zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w [%],
8) przestrzenne formy niekubaturowe  meble uliczne, np. ³awki, stoliki, kwietniki, parawany, parasole, itp. zwi¹zane z funkcj¹ obiektu, niezwi¹zane trwale z pod³o¿em,
9) teren (przestrzeñ) ogólnodostêpny  teren do którego dostêp nie jest limitowany ¿adnymi ograniczeniami przedmiotowymi, np. ogrodzenie, bilet
wstêpu, pora doby, itp., ani podmiotowymi,
10) uci¹¿liwoæ dla otoczenia  ka¿da dzia³alnoæ powoduj¹ca obni¿enie warunków zamieszkiwania,
która w normalnych warunkach powoduje przekroczenie 80% norm okrelonych prawem dla bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t, mienia i rodowiska przyrodniczego, w szczególnoci powoduj¹ca zanieczyszczenie rodowiska oraz, np. emituj¹ca nieprzyjemny zapach, dym, sk³ad odpadów na otwartej
przestrzeni, itp. lub w inny widoczny sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia w najbli¿szym otoczeniu,
11) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzo-
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na od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku) do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w
przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza
kalenica dachu),
12) zabudowa dwu  lub trzyelementowa  lokalizowanie
na jednej dzia³ce co najmniej dwóch lub co najmniej
trzech budynków kubaturowych, np. budynek mieszkaniowy, gara¿ wolnostoj¹cy, zabudowa gospodarcza,
13) zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna  obszar, na
którym wszystkie dzia³ania inwestycyjne musz¹ byæ
poprzedzone wykonaniem kompleksowej analizy
funkcjonalno  przestrzennej ca³ego obszaru objêtego t¹ dzia³alnoci¹, która wyka¿e w szczególnoci
koniecznoæ wydzielenia wewnêtrznych dróg i niezbêdnej infrastruktury technicznej.
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y  Rysunek planu 1:5 000 s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 1W
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  wody p³yn¹ce  rzeka Drybok
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu
4. wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 2MR, 3MR, 4MR
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudow¹ gospodarcz¹ towarzysz¹c¹ (siedliska rolnicze)
3. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa i produkcyjna zwi¹zana z obs³ug¹ rolnictwa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. min. % powierzchni przyrodniczo  czynnej  20%
5. zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w strefie 35
m od gazoci¹gu wc  jak na rys. planu za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
6. dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek na maks. 3 dzia³ki, przy zachowaniu min. powierzchni 1000 m2
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
7. w przypadku przebudowy istniej¹cych budynków i
lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania terenu i
kszta³towania zabudowy okrelone w za³¹czniku nr
3 do Uchwa³y  Karta wytycznych do projektowania
dla obszaru siedlisk rolniczych
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
8. dojazd od strony dróg KD lub dróg wewnêtrznych
w terenach rolnych R
9. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci 1 mp na mieszkanie
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7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
10. wg zasad okrelonych w § 5
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 5R, 19R, 23R, 24R
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  teren upraw polowych
3. funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudow¹ gospodarcz¹ towarzysz¹c¹ (siedliska rolnicze)
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. dopuszcza siê lokalizacjê dróg niezbêdnych dla prowadzenia gospodarki rolnej
5. dopuszcza siê lokalizacjê ma³ej pompowni wody na
terenie 24R dla potrzeb zaopatrzenia w wodê terenu
27M z wodoci¹gu wiejskiego
6. zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje:
 w strefie w strefie 35m od gazoci¹gu wc  jak na
rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 w terenie o du¿ym znaczeniu ekologicznym (jak
na rys. planu  za³. nr 1 do uchwa³y)
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
7. dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek, wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie okrela siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8. w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej zagrodowej obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy okrelone w za³¹czniku nr 3 do Uchwa³y  Karta wytycznych do projektowania dla obszaru siedlisk rolniczych
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9. dojazd od strony dróg 15KD, 21KL, 25KD, 28KZ oraz
dróg wewnêtrznych wydzielonych dla obs³ugi prowadzonej gospodarki rolnej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
10. wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
11. w terenach o du¿ym znaczeniu ekologicznym ustala
siê:
 zakaz osuszania lokalnych podmok³oci
 pozostawienie dotychczasowego u¿ytkowania
 zakaz lokalizacji budynków
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
12. w obrêbie stanowisk archeologicznych (zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1) ustala siê wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych
w przypadku zmiany dotychczasowego sposobu
u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹
byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 6R/WZ
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  teren upraw polowych i lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia ludnoci w wodê 
rezerwa terenu dla potrzeb zaopatrzenia mieszkañców gminy Subkowy w wodê
3. funkcja wykluczona  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i zabudowa gospodarcza
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3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. dopuszcza siê lokalizacjê dróg niezbêdnych dla prowadzenia gospodarki rolnej oraz obs³ugi urz¹dzeñ
zaopatrzenia ludnoci w wodê
5. zasady prowadzenia gospodarki rolnej w strefach
ochronnych ujêæ wody okreli decyzja o powo³aniu
tych stref
6. w przypadku lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia ludnoci w wodê ustala siê wymóg ogrodzenia wydzielonych terenów oraz oznakowania urz¹dzeñ oraz odwiertów badawczych
7. zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w terenie o
du¿ym znaczeniu ekologicznym (rys. planu  za³. nr
1 do Uchwa³y)
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
8. dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek, wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej lub lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê  normy obszarowej nowych podzia³ów nie okrela siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
9. dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy dla obs³ugi
urz¹dzeñ zaopatrzenia ludnoci w wodê
10. maks. dopuszczana wysokoæ zabudowy* 10 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
11. dojazd od strony drogi 7KZ oraz dróg wewnêtrznych wydzielonych dla obs³ugi prowadzonej gospodarki rolnej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
12. wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
13. w terenach o du¿ym znaczeniu ekologicznym ustala
siê:
 zakaz osuszania lokalnych podmok³oci
 pozostawienie dotychczasowego u¿ytkowania
 zakaz lokalizacji budynków
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 7KZ, 28KZ
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  ulica zbiorcza, droga powiatowa nr 10473
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min.
20m, za wyj¹tkiem terenu gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych
parametrów drogi (jak na rys. planu)
 dopuszcza siê ruch rowerowy, docelowo ustala siê
wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego i rowerowego
 dopuszcza siê lokalizacjê przystanków komunikacji
zbiorowej
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
3. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew,
za wyj¹tkiem drzew owocowych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 8R
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  teren upraw polowych

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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3. funkcja dopuszczalna  lokalizacja punktu widokowego, lokalizacja cie¿ki pieszej wzd³u¿ skarpy (gór¹)
rzeki Wis³y  terenu 9ZE
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. dopuszcza siê lokalizacjê dróg niezbêdnych dla prowadzenia gospodarki rolnej
5. zakaz lokalizacji budynków
6. dopuszcza siê lokalizacjê punktu widokowego w
miejscu wskazanym na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
7. dopuszcza siê penetracjê piesz¹ wzd³u¿ skarpy rzeki
Wis³y (teren 9ZE)  wzd³u¿ projektowanego stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieo¿ywionej lub
zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Zakole
Wis³y", pod warunkiem nie naruszania terenu 9ZE
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
8. dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek, wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie okrela siê
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9. dojazd od strony drogi 7KZ oraz dróg wewnêtrznych wydzielonych dla obs³ugi prowadzonej gospodarki rolnej
10. do punktu widokowego dojazd i dojcie przez teren 44KD,KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
11. wg zasad okrelonych w § 5
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
12. teren po³o¿ony w s¹siedztwie projektowanego stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieo¿ywionej lub zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego
Zakole Wis³y
13. warunki urz¹dzenia punktu widokowego cie¿ki pieszej wzd³u¿ terenu 9ZE uzgodniæ z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody
14. w terenach o du¿ym znaczeniu ekologicznym ustala
siê wymóg pozostawienia dotychczasowego u¿ytkowania
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
15. w obrêbie stanowisk archeologicznych (zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1) obowi¹zuje wymóg
przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w przypadku zmiany dotychczasowego
sposobu u¿ytkowania terenu (zw³aszcza przy pracach zwi¹zanych z lokalizacj¹ punktu widokowego
i cie¿ki pieszej wzd³u¿ terenu 9ZE), projektowane
zmiany musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i
opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 9ZE
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna na skarpie zwi¹zana z rzek¹ Wis³y, projektowane stanowisko przyrody nieo¿ywionej lub zespó³ przyrodniczo
 krajobrazowy Zakole Wis³y
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. ustala siê 100% powierzchni przyrodniczo  czynnej*
4. zakaz lokalizacji budynków
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4. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
5. nie przewiduje siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
6. nie przewiduje siê
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
7. ustala siê wymóg zachowania aktualnego charakteru struktury przyrodniczej  ukszta³towanie terenu,
stosunki wodne, gleby, szata rolinna
8. wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu wymagaj¹
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
9. teren zagro¿ony powodzi¹ od strony rzeki Wis³y 
zasiêg jak na rys planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
10. w obrêbie terenu wystêpuj¹ zinwentaryzowane stanowiska archeologiczne  rys. planu  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y  obowi¹zuje wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w
przypadku zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ
uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez
Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 10ZS
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  zieleñ sportowa, zieleñce i
skwery
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. teren ogólnodostêpny*
4. zakaz lokalizacji budynków
5. dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury, przestrzennych form niekubaturowych*
6. dopuszcza siê ogrodzenie terenu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
7. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8. dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury, przestrzennych form niekubaturowych* przy zachowaniu:
 maks. wysokoæ zabudowy* 4 m,
 konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
 nieprzekraczalna* linia zabudowy od drogi 7KZ 
10 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9. dojazd od strony drogi 7KZ
10. zakaz parkowania pojazdów samochodowych
11. ustala siê wymóg lokalizacji min. 10 mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
12. nie przewiduje siê
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 11M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych

3.

4.
5.

6.

7.
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 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a;
2. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. powierzchnia przyrodniczo  czynna* terenu  min.
40%
4. zakaz zabudowy i utwardzenia terenu na dzia³ce nr
120 (zieleñ, teren ogrodów przydomowych)
5. nieprzekraczalna* linia zabudowy kubaturowej obowi¹zuje:
 od strony drogi 7KZ  10 m
 od drogi 15KD  6 m
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
6. zakaz dalszych podzia³ów
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
7. ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego (dot. budynku mieszkaniowego) o
nachyleniu po³aci dachowej od 35° do 45°
8. maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy*
12 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9. dojazd od strony drogi 15KD
10. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
11. wg zasad okrelonych w § 5

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
12M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a; lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy
 ustala siê wymóg lokalizacji na dzia³ce min. dwóch
lub trzech budynków
 nieprzekraczalna* linia zabudowy obowi¹zuje od
strony dróg wewnêtrznych i drogi 15KD  6 m
 ustawienie budynku mieszkalnego kalenicowo (kalenica równolegle) do drogi 15KD
 ustala siê wymóg lokalizacji ogrodu ozdobnego od strony dróg wewnêtrznych i drogi 15KD, natomiast ogrody
u¿ytkowe lokalizowaæ za budynkiem mieszkalnym
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
1. dopuszcza siê scalanie dzia³ek i dalszy podzia³ na
dzia³ki przy zachowaniu zasad:
 podzia³ prostopadle do istniej¹cych dróg wewnêtrznych
 min. szerokoæ frontu 18 m dla grup* zabudowy
dwuelementowej* i 22 m dla grup* zabudowy
trzyelementowej*
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5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
2. maksymalna wysokoæ zabudowy dla grup* zabudowy dwuelementowej* wynosi 8 m, dla grup* zabudowy trzyelementowej  9 m
3. ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego (dla budynku mieszkalnego) lub jedno lub dwusapadowego (dla budynków towarzysz¹cych) o nachyleniu po³aci dachowych od 30° do 45°
4. jako materia³y wykoñczeniowe stosowaæ:
 ciany: tynk, ceg³ê, kamieñ, drewno
 dach z dowolnego materia³u w odcieniach br¹zu
i czerwieni, z wykluczeniem jaskrawej czerwieni
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
5. dojazd od strony drogi 15KD i istniej¹cych dróg wewnêtrznych
6. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
13M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa siedliskowa lub jednorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a; lokalizacja
dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych i lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
 zagospodarowanie dzia³ki wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³. nr 3 do niniejszej
Uchwa³y dla obszaru a
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
1. dopuszcza siê scalanie dzia³ek i dalszy podzia³ na
dzia³ki przy zachowaniu zasad:
 podzia³ prostopadle do istniej¹cych dróg wewnêtrznych
 min. szerokoæ frontu 18 m dla grup* zabudowy
dwuelementowej* i 22 m dla grup* zabudowy
trzyelementowej*
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
2. wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³.
nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru a
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
3. dojazd od strony drogi 15KD lub wydzielonych dróg
wewnêtrznych
4. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci
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 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych
10. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 obszar objêty zorganizowan¹ dzia³alnoci¹ inwestycyjn¹*
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
14M, 16M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa siedliskowa lub jednorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a; lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy
 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych i lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
 zagospodarowanie dzia³ki wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³. nr 3 do niniejszej
Uchwa³y dla obszaru a
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
1. dopuszcza siê scalanie dzia³ek i dalszy podzia³ na
dzia³ki przy zachowaniu zasad:
 podzia³ prostopadle do drogi 15KD
 min. szerokoæ frontu 18 m dla grup* zabudowy
dwuelementowej* i 22 m dla grup* zabudowy
trzyelementowej*
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
2. wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³.
nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru a"
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
3. dojazd od strony drogi 15KD
4. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej i dzia³alnoci gospodarczej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100m2
powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych
10.OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
 obszar objêty zorganizowan¹ dzia³alnoci¹ inwestycyjn¹*
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1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 15KD
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min.
10m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych
parametrów drogi (jak na rys. planu)
4. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
5. dopuszcza siê ruch rowerowy, docelowo ustala siê
wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego i rowerowego
6. ustala siê wymóg realizacji szpaleru drzew wzd³u¿
terenów 12M i czêci 14M w miejscu poszerzenia
drogi
4. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
7. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew,
za wyj¹tkiem drzew owocowych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 17ZI
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  zieleñ izolacyjno  krajobrazowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. ustala siê 100% powierzchni przyrodniczo  czynnej*
4. zakaz lokalizacji budynków
4. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
5. ochrona istniej¹cych drzew
6. wprowadzenie nowej rolinnoci pod warunkiem
stosowania gatunków adekwatnych siedliskowo i
geograficznie
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 18M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa bliniacza lub ma³ych domów mieszkalnych wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla
potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a; lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, komunikacja niezbêdna dla obs³ugi terenu
2. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³.
nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru a lub c
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
4. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu zasad:
 podzia³ prostopadle do d³u¿szego boku dzia³ki
 min. szerokoæ frontu 30 m
5. w przypadku wydzielenia nowych dzia³ek ustala siê
wymóg wydzielenia drogi dojazdowej wzd³u¿ po³udniowej granicy dzia³ki  na przed³u¿eniu drogi 
I.02KD  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
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5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
6. wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³.
nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru a lub c
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
7. w przypadku wydzielenia nowych dzia³ek  od projektowanej wewnêtrznej drogi KD, bêd¹cej przed³u¿eniem drogi I.02KD  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
8. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
9. wg zasad okrelonych w § 5
8. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
10. obszar objêty zorganizowan¹ dzia³alnoci¹ inwestycyjn¹*
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 20S, 22S
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  teren specjalistycznych upraw
ogrodniczych  sad
3. funkcja dopuszczalna  teren upraw polowych, zabudowa us³ugowa i produkcyjna  magazyny, sk³ady, przetwórstwo i obs³uga rolnictwa zwi¹zane z
funkcj¹ podstawow¹, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania
zabudowy, komunikacja niezbêdna dla obs³ugi terenu
4. funkcja wykluczona  zabudowa mieszkaniowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5. dopuszcza siê lokalizacjê dróg niezbêdnych dla prowadzenia upraw
6. ustala siê wymóg ogrodzenia terenu
7. maks. powierzchnia terenu wydzielonego dla potrzeb
zabudowy towarzysz¹cej  1 ha, w tym min. 20%
powierzchni przyrodniczo  czynnej*
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
8. dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek, wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki  normy obszarowej nowych podzia³ów nie okrela siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
9. maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 12m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
10. dojazd od strony drogi lokalnej 21KL i drogi dojazdowej I.09KD  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
11. zapewniæ miejsca postojowe w iloci:
 min. 5 mp dla samochodów osobowych
 min. 2 mp dla samochodów ciê¿arowych
 min. 5 mp dla rowerów
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
12. ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej wzd³u¿ granicy sadu w postaci
szpaleru drzew szer. min. 5 m
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 21KL
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  ulica lokalna
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min.
12 m, za wyj¹tkiem terenu gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych
parametrów drogi (jak na rys. planu  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y)
 dopuszcza siê ruch rowerowy, docelowo ustala siê
wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego i rowerowego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
3. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
3. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew,
za wyj¹tkiem drzew owocowych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 25KD
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min.
10 m (jak na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y)
4. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
5. dopuszcza siê ruch rowerowy
4. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
6. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew,
za wyj¹tkiem drzew owocowych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 27M
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa
wraz z zabudow¹ gospodarcz¹ towarzysz¹c¹, istniej¹ce za³o¿enie dworsko  parkowe Ma³y Gorzêdziej,
zabudowa us³ugowa z zakresu obs³ugi rekreacji i
turystyki
3. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa i produkcyjna zwi¹zana z obs³ug¹ rolnictwa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego rozplanowania zabudowy i zieleni
5. w przypadku lokalizacji nowej zabudowy lub rozbudowy istniej¹cej zasady zagospodarowania terenu
uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
6. zakaz dalszych podzia³ów
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
7. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cej zabudowy
8. w przypadku lokalizacji nowej zabudowy lub rozbudowy istniej¹cej zasady kszta³towania uzgodniæ z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9. dojazd od strony drogi 25KD
10. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci
 1 mp na mieszkanie
 dla funkcji us³ugowej wg potrzeb programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
11. wg zasad okrelonych w § 5
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8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
12. pomnik przyrody (grupa drzew) nr 792 (rejestr WKP)
ze strefa ochronn¹ 15 m, w której obowi¹zuje:
 zakaz wznoszenia jakichkolwiek budowli, urz¹dzeñ i instalacji;
 zakazane jest wszelkie oddzia³ywanie na drzewo w sposób inny nie zwi¹zany z ich ochron¹
13. wszystkie zamierzenia inwestycyjne w obszarze parku uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
14. budynek dworu wraz z parkiem  za³o¿enie dworsko  parkowe Ma³y Gorzêdziej o lokalnych cennych walorach kulturowych do ochrony
15. wszystkie zamierzenia inwestycyjne w obszarze za³o¿enia dworsko-parkowego uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
29WZ, 30WZ
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia ludnoci w wodê
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê wymóg ogrodzenia i oznakowania studni
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi 28KZ
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
31EE
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  lokalizacja urz¹dzeñ elektroenergetycznych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê wymóg oznakowania terenu
 dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowej
nas³upowej lub budynkowej
4. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony 28KZ
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 32 R
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  teren upraw polowych
3. funkcja dopuszczalna  lokalizacja cie¿ki pieszej
wzd³u¿ skarpy rzeki Wis³y
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. zakaz lokalizacji budynków
5. dopuszcza siê lokalizacjê dróg niezbêdnych dla prowadzenia gospodarki rolnej
6. dopuszcza siê penetracjê piesz¹ wzd³u¿ skarpy rzeki
Wis³y (teren 33ZE), dojcie od strony terenu parku
lenego (teren 37U/ZP)
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
7. dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek, wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
8. dojazd od strony drogi 28KZ oraz dróg wewnêtrznych wydzielonych dla obs³ugi prowadzonej gospodarki rolnej
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6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
9. wg zasad okrelonych w § 5
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
10. w terenach o du¿ym znaczeniu ekologicznym ustala
siê:
 zakaz osuszania lokalnych podmok³oci
 pozostawienie dotychczasowego u¿ytkowania
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 33ZE, 40 ZE
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna na skarpie zwi¹zana z rzek¹ Wis³y
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. ustala siê 100% powierzchni przyrodniczo  czynnej
4. zakaz lokalizacji budynków
4. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
5. nie przewiduje siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
6. nie przewiduje siê
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
7. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania terenu,
8. ochrona istniej¹cej rolinnoci
9. teren zagro¿ony powodzi¹ od strony rzeki Wis³y 
zasiêg jak na rys planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
10. w obrêbie terenu 40ZE wystêpuj¹ zinwentaryzowane stanowiska archeologiczne  rys. planu  za³. nr
1 do niniejszej Uchwa³y-ustala siê wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w
przypadku zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ
uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez
Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 34R/ZE
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  teren u¿ytków zielonych lub
zieleñ ekologiczna
3. funkcja dopuszczalna  lokalizacja pomostu  miejsca zatrzymania na szlaku wodnym rzek¹ Wis³¹
4. funkcja wykluczona  uprawy rolne
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5. ustala siê 90% powierzchni przyrodniczo  czynnej
6. zakaz lokalizacji budynków
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
7. dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek, wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki  normy obszarowej nowych podzia³ów nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
8. dojcie ci¹giem pieszym 39KX
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
9. ustala siê wymóg zachowania ³¹kowo  pastwiskowego u¿ytkowania terenu,
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10. teren zagro¿ony powodzi¹ od strony rzeki Wis³y 
zasiêg jak na rys planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 35ZC
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  cmentarz wraz z Parkingi:em
3. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, kultu religijnego  kapliczka cmentarna
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. w zagospodarowaniu cmentarza uwzglêdniæ powi¹zania kompozycyjno  funkcjonalne z terenem 37U/
ZP (zieleñ, ci¹gi piesze)
5. ustala siê wymóg ogrodzenia terenu
6. ideogram kompozycji cmentarza przedstawia za³. nr
3 do niniejszej Uchwa³y
7. powierzchnia parkingu maks. 20% powierzchni terenu,
8. lokalizacja parkingu wg ideogramu kompozycji
cmentarza  za³. nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru d
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
9. zakaz dalszych podzia³ów
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
10. dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy w postaci kaplicy cmentarnej, przy zachowaniu zasad:
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 12 m
 g³ównej bry³y budynku (nie dotyczy ewentualnej wie¿y, dzwonnicy, itp.)
 dopuszczalna powierzchnia zabudowy kubaturowej 250 m2
11. dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, przestrzennych form niekubaturowych*, przy
zachowaniu zasady maks. wysokoæ zabudowy* 4
m,
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
12. dojazd od strony drogi powiatowej 28KZ
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
13. wg zasad okrelonych w § 5
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 36M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa
bliniacza lub ma³ych domów mieszkalnych wraz z
towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami
dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a; lokalizacja urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
2. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
istniej¹cych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego terenu
4. dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
5. wg wytycznych do projektowania okrelonych w
za³. nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru c
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4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
6. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu zasad:
 podzia³ prostopadle do d³u¿szego boku dzia³ki
 min. szerokoæ frontu 30 m
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
7. wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³.
nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru c"
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
8. od strony drogi I.011KD (za³. nr 2 do niniejszej
Uchwa³y)
9. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
10. wg zasad okrelonych w § 5
8. OBSZARY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
11. obszar objêty zorganizowan¹ dzia³alnoci¹ inwestycyjn¹*
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 37U/ZP
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  teren us³ug z zakresu obs³ugi
rekreacji i zieleñ parkowa  park leny
3. funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa, zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii,
kultury; parking
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. teren ogólnodostêpny*
5. dopuszcza siê na terenie parku lokalizacjê urz¹dzeñ
rekreacji, obiektów ma³ej architektury, przestrzennych form niekubaturowych*, przy zachowaniu:
 maks. wysokoæ zabudowy 4 m,
 konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
6. w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ kompozycyjne i funkcjonalne (zieleñ, ci¹gi piesze) powi¹zania z terenem 35ZC (cmentarz)
7. obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania terenu okrelone w za³. nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru d
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
8. zakaz dalszych podzia³ów
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
9. wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³.
nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru d
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
10. dojazd od strony 38KD
11. ustala siê wymóg lokalizacji miejsc postojowych
w iloci:
 dla funkcji us³ugowej min. 5 miejsc postojowych
 dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/mieszkanie
 min. 10 mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
12. wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
13. ustala siê wymóg przystosowania terenu lasu dla
potrzeb ekstensywnej penetracji pieszej
14. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni
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15. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za
wyj¹tkiem drzew owocowych
16. wprowadzenie nowej rolinnoci pod warunkiem stosowania gatunków adekwatnych siedliskowo i geograficznie
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 38KD
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min.
10m (jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej
Uchwa³y)
4. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
5. dopuszcza siê parkowanie przyuliczne pojazdów samochodowych, za wyj¹tkiem autobusów i sam. ciê¿arowych
6. dopuszcza siê ruch rowerowy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 39KX
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  ci¹g pieszy  dojcie do przystani na rzece Wis³a
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 4m (jak
na rys. planu)
4. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
4. teren zagro¿ony powodzi¹ od strony rzeki Wis³y 
zasiêg jak na rys planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 41W
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  wody p³yn¹ce  rzeka Wis³a
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. ustala siê wymóg zachowanie istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu
4. dopuszcza siê lokalizacjê przystani w miejscu wskazanym na rys. planu (za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y)
5. wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu (szczególnie lokalizacjê kana³u zrzutu cieków z oczyszczalni) uzgadniaæ z Wydz. Ochrony rodowiska Pomorskiego
Urzêdu Wojewódzkiego i Wojewódzkim Komitetem
Przeciwpowodziowym
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 42KP
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  parking
3. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu obs³ugi rekreacji i turystyki
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. ustala siê wymóg utwardzenia terenu
5. dopuszcza siê parkowanie pojazdów samochodowych,
6. dopuszcza siê parkowanie rowerów
7. dopuszcza siê lokalizacjê budynku dla obs³ugi parkingu
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8. od strony terenu 8R ustala siê wymóg lokalizacji pasa
zieleni izolacyjno  krajobrazowej redniej wysokoci, szer. min. 3 m
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
9. dopuszcza siê lokalizacjê budynku, przestrzennych
form niekubaturowych*, przy zachowaniu:
 maks. wysokoæ zabudowy 4 m,
 maks. powierzchnia zabudowy 100 m2
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
10. dojazd od strony 7KZ
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
11. w obrêbie stanowisk archeologicznych (zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y) ustala siê wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w przypadku zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ uzgadniane z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
43NO
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  lokalizacja urz¹dzeñ unieszkodliwiania cieków sanitarnych  wiejska oczyszczalnia cieków
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê 85% utwardzenia powierzchni terenu
 ustala siê wymóg ogrodzenia i oznakowania terenu
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjnej szer. min. 15 m od strony terenu 9ZE
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy (dotyczy
równie¿ wiat)  12 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi I.03KD (za³. nr 2 do niniejszej
Uchwa³y)
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê wymóg odsuniêcia projektowanej zabudowy min. 15 m od wierzcho³ka skarp  terenów
9ZE, 41ZE, I.25ZP (za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y)
 zieleñ w pasiê izolacyjnym mieszana rednia i wysoka z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
i geograficznie
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
2. w obrêbie stanowisk archeologicznych (zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y)
ustala siê wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w przypadku zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. 44KD, KP
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  droga dojazdowa i parking 
dojazd i dojcie do punktu widokowego
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3. funkcja dopuszczalna  us³ugi z zakresu obs³ugi rekreacji i turystyki
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. dopuszcza siê parkowanie pojazdów samochodowych, za wyj¹tkiem autobusów i sam. ciê¿arowych
5. ustala siê wymóg lokalizacji min. 10 miejsc postojowych dla rowerów
6. dopuszcza siê lokalizacjê budynku dla obs³ugi parkingu
4. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
7. dopuszcza siê lokalizacjê budynku, przestrzennych
form niekubaturowych*, obiektów ma³ej architektury
dla obs³ugi rekreacji i obs³ugi parkingu przy zachowaniu:
 maks. wysokoæ zabudowy 4 m,
 konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
8. w obrêbie stanowisk archeologicznych (zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y)
ustala siê wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w przypadku zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 2 do niniejszej
Uchwa³y s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.1M, I.7M,
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub bliniacza wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii obs³ugi rekreacji i rzemios³a; magazyny, niewielkie obiekty produkcyjne,
2. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. min. powierzchnia przyrodniczo  czynna* dla ka¿dej dzia³ki min. 35%
4. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalna* linia zabudowy od
drogi powiatowej I.01KZ  10 m
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
5. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu min. powierzchni dzia³ki 1000 m2
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
6. ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego o
nachyleniu po³aci dachowych od 35° do 45°, ustawienia kalenicowe do drogi powiatowej  I.01KZ
7. maks. wysokoæ zabudowy*  10 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
8. od strony drogi powiatowej I.01KZ oraz dróg I.02KD,
15KD  za³. nr 1 do Uchwa³y
9. w przypadku wydzielenia dalszych dzia³ek na zapleczu istniej¹cej zabudowy, w wypadku braku mo¿liwoci obs³ugi komunikacyjnej z istniej¹cych i projektowanych dróg ustala siê wymóg ustanowienia
s³u¿ebnoci przejazdu i przejcia do tych dzia³ek
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10. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
11. 1 mp na mieszkanie
12. dla zabudowy us³ugowej i dzia³alnoci gospodarczej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100m2
powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
13. wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych

 dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy niezbêdnej dla
obs³ugi urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
1. maks. wysokoæ zabudowy*  8 m
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi I.04KD
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
2. wg zasad okrelonych w § 5
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 zieleñ w pasiê izolacyjnym mieszana rednia i wysoka z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
i geograficznie

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.2U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu administracji
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii obs³ugi rekreacji i rzemios³a; zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca
2. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. min. powierzchnia przyrodniczo  czynna* min. 35%
4. obowi¹zuje nieprzekraczalna* linia zabudowy od
drogi powiatowej I.01KZ  10 m
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
5. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu min. powierzchni dzia³ki 1000 m2
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
6. ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego o
nachyleniu po³aci dachowych od 35o do 45o, ustawienia kalenicowe (kalenica równolegle) do drogi
powiatowej  I.01KZ
7. maks. wysokoæ zabudowy*  10m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
8. od strony drogi powiatowej I.01KZ, oraz dróg dojazdowych I.02KD, I.04KD
9. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
10. 1 mp na mieszkanie
11. dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
12. wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.4ZD
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  ogrody dzia³kowe
3. funkcja dopuszczalna  zieleñce i skwery
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. ustala siê wymóg ogrodzenia terenu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
5. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
6. dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, przestrzennych form niekubaturowych* przy zachowaniu:
 maks. wysokoæ zabudowy* 4 m,
 nieprzekraczalna* linia zabudowy od drogi I.04KD
6m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
7. dojazd od strony drogi I.04KD

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
I.3WZ
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  lokalizacja urz¹dzeñ zaopatrzenia ludnoci w wodê
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê 70% utwardzenia powierzchni terenu
 ustala siê wymóg ogrodzenia i oznakowania terenu
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjnej szer. min. 5 m od strony terenów I.2U, 18M  za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.5M,
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub bliniacza wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii obs³ugi rekreacji i rzemios³a; magazyny, niewielkie obiekty produkcyjne,
2. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. min. powierzchnia przyrodniczo  czynna* dla ka¿dej dzia³ki min. 35%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
4. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5. ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego o
nachyleniu po³aci dachowych od 35° do 45°
6. maks. wysokoæ zabudowy*  10 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
7. od strony drogi I.04KD,
8. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej i dzia³alnoci gospodarczej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2
powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
9. wg zasad okrelonych w § 5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 166 

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.6M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a; lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
2. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. powierzchnia przyrodniczo  czynna* terenu 
min. 40%
4. w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ 15% terenu na plac zabaw dla dzieci z zieleni¹ towarzysz¹ca
5. nieprzekraczalna* linia zabudowy kubaturowej obowi¹zuje:
 od strony drogi I.01KZ  10 m
 od drogi I.04KD  6 m
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
6. zakaz dalszych podzia³ów
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
7. maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy*
12 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
8. dojazd od strony drogi I.01KZ, I.04KD
9. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
10. wg zasad okrelonych w § 5
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.8M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub bliniacza wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii obs³ugi rekreacji i rzemios³a; magazyny, niewielkie obiekty produkcyjne,
2. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. min. powierzchnia przyrodniczo  czynna* dla ka¿dej dzia³ki min. 35%
4. obowi¹zuj¹ obligatoryjna* linia zabudowy od drogi
powiatowej I.01KZ  10 m
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
5. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
6. nowa zabudowa kszta³towana na zasadzie s¹siedztwa istniej¹cych budynków mieszkaniowych w obrêbie terenu, tzn. ustala siê wymóg:
 ustawienia szczytowego (kalenica prostopadle)
budynku w stosunku do drogi powiatowej  I.01KZ
 zastosowania dachu dwuspadowego symetrycznego, jak w budynkach s¹siednich
 zastosowania bry³y budynku i wysokoci zabudowy jak w s¹siedztwie
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6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
7. od strony drogi I.01KZ oraz I.09KD
8. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej i dzia³alnoci gospodarczej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2
powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
9. wg zasad okrelonych w § 5
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.9KP/P
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  parking lub zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa
3. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa
4. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5. ustala siê wymóg utwardzenia terenu
6. dopuszcza siê parkowanie pojazdów samochodowych,
7. dopuszcza siê parkowanie rowerów
8. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy:
 15 m od terenu 9ZE  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 10 m od drogi I.01KZ
 6 m od drogi I.03KD
9. od strony terenu 9ZE ustala siê wymóg lokalizacji
pasa zieleni izolacyjnej szer. min. 10m
4. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
10. maks. wysokoæ zabudowy*  12 m (dotyczy równie¿ wiat)
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
11. dojazd od strony I.01KZ lub I.03KD
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
12. wg zasad okrelonych w § 5
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 zieleñ w pasiê izolacyjnym mieszana rednia i wysoka z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
i geograficznie
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.10M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub bliniacza wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii obs³ugi rekreacji i rzemios³a;
2. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. min. powierzchnia przyrodniczo  czynna* 35%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
4. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5. ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego o
nachyleniu po³aci dachowych od 35° do 45°, ustawienie kalenicowe (kalenica równolegle) do drogi
powiatowej  I.01KZ
6. maks. wysokoæ zabudowy*  10 m
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6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
7. od strony drogi powiatowej I.01KZ lub drogi dojazdowej I.03KD
8. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
9. wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
10. teren stanowi czêæ zespo³u dworsko-parkowego
wpisanego do rejestru zabytków województwa dec.
nr A-1006
11. wszelkie decyzje administracyjne dotycz¹ce terenu podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.11P
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa, hodowla zwierz¹t
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa; lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, komunikacja
niezbêdna dla obs³ugi terenu
3. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
istniej¹cych, podziemnych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego
5. maks. powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych 95%
6. ustala siê wymóg ogrodzenia terenu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
7. dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ki wy³¹cznie dla
potrzeb prowadzonej dzia³alnoci  zasad podzia³u
nie okrela siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8. maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* (dotyczy
równie¿ wiat)  12 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9. dojazd od strony drogi powiatowej I.01KZ oraz dróg
I.03KD, I.06KD, I.08KD
10. zapewniæ miejsca postojowe w iloci:
 min. 10 mp dla samochodów osobowych
 min. 5 mp dla samochodów ciê¿arowych
 min. 10 mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
11. wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
12. ustala siê wymóg odsuniêcia zabudowy kubaturowej min. 10 m od wierzcho³ka skarp  teren I.25ZP
13. w przypadku lokalizacji funkcji hodowli zwierz¹t 
zakaz gospodarki bezció³kowej  odpady zagospodarowaæ na cele rolnicze
14. istniej¹ce gniazdo bocianie do ochrony
15. ustala siê wymóg istniej¹cych drzew za wyj¹tkiem
drzew owocowych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
16. teren stanowi czêæ zespo³u dworsko-parkowego
wpisanego do rejestru zabytków województwa dec.
nr A-1006
17. wszelkie decyzje administracyjne dotycz¹ce terenu podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
18. w obrêbie stanowisk archeologicznych (zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 i za³ nr 2 do niniejszej
Uchwa³y) ustala siê wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w przypadku
zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania
terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1.I.12M,
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub bliniacza wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii obs³ugi rekreacji i rzemios³a;
2. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. min. powierzchnia przyrodniczo  czynna* 35%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
4. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5. budynek zabytkowego dworu i jego najbli¿sze otoczenie  zasady zabudowy wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
6. od strony drogi dojazdowej I.06KD
7. zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
8. wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
9. ustala siê wymóg istniej¹cych drzew za wyj¹tkiem
drzew owocowych
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
10. teren stanowi czêæ zespo³u dworsko-parkowego
wpisanego do rejestru zabytków województwa dec.
nr A-1006
11. wszelkie decyzje administracyjne dotycz¹ce terenu podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.13UO/UI
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  teren us³ug z zakresu owiaty i wychowania
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3. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, kultury i sztuki, obs³ugi
rekreacji; parking; zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca
4. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5. dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury, przestrzennych form niekubaturowych
6. obowi¹zuje nieprzekraczalna* linia zabudowy  10m
od strony drogi I.01KZ
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
7. zakaz dalszych podzia³ów
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8. maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy*
12 m
9. ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowych
od 30° do 45°; dopuszcza siê dach naczó³kowy
10. ustawienie zabudowy kalenicowo (kalenica równolegle) do drogi I.01KZ
11. stosowaæ tradycyjne materia³y wykoñczeniowe 
wykluczone wykoñczenie dachu blachodachówk¹
i wykoñczenie cian sidingiem
12. dla urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury, przestrzennych form niekubaturowych*, obowi¹zuj¹ zasady:
 maks. wysokoæ zabudowy* 4 m,
 konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
13. dojazd od strony drogi powiatowej I.01KZ oraz drogi I.07KD
14. ustala siê wymóg lokalizacji miejsc postojowych
w iloci:
 dla funkcji us³ugowej min. 20 miejsc postojowych
 dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/mieszkanie
 min. 10 mp dla rowerów
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
15. wg zasad okrelonych w § 5
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
16. ochrona istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew
owocowych
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
17. teren stanowi czêæ zespo³u dworsko-parkowego
wpisanego do rejestru zabytków województwa dec.
nr A-1006
18. wszelkie decyzje administracyjne dotycz¹ce terenu podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
I.14M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, bliniacza lub ma³e domy mieszkalne
wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji i rzemios³a; magazyny, niewielkie obiekty produkcyjne,

3.

4.
5.

6.

7.
8.
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 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
istniej¹cych podziemnych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego
2. obowi¹zuje nieprzekraczalna* linia zabudowy od
drogi I.01 KZ  10 m
3. min. powierzchnia przyrodniczo  czynna*  25%
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek, przy zachowaniu min. powierzchni 1000 m2
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
4. maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy 12
m
5. ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowych od
30° do 45°; dopuszcza siê dach naczó³kowy
6. ustawienie zabudowy kalenicowo (kalenica równolegle) do drogi I.01KZ
7. stosowaæ tradycyjne materia³y wykoñczeniowe  wykluczone wykoñczenie dachu blachodachówk¹ i wykoñczenie cian sidingiem
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi powiatowej I.01KZ oraz dróg
I.07KD, I.08KD
 miejsca postojowe zapewniæ w obrêbie w³asnych
dzia³ek w iloci:
 1mp/mieszkanie,
 dla zabudowy us³ugowej i dzia³alnoci gospodarczej
wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
8. wg zasad okrelonych w § 5
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew
owocowych

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.15P, I.17P
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa, hodowla zwierz¹t
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa; lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, komunikacja
niezbêdna dla obs³ugi terenu
3. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
istniej¹cych, podziemnych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego maks. powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych 95%
5. nieprzekraczalne* linie zabudowy obowi¹zuj¹:
 od drogi powiatowej I.01KZ  10 m
 od skarpy  terenu I.18ZE  10 m
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
6. dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ki wy³¹cznie dla
potrzeb prowadzonej dzia³alnoci  zasad podzia³u
nie okrela siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
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7. maks. dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy* (dotyczy równie¿ wiat)  12 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
8. dojazd od strony drogi I.01KZ, I.07KD, I.08KD
9. zapewniæ miejsca postojowe w iloci:
 min. 5 mp dla samochodów osobowych
 min. 2 mp dla samochodów ciê¿arowych
 min. 5 mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
10. wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
11. ustala siê wymóg odsuniêcia zabudowy kubaturowej min. 10m od wierzcho³ka skarp dla terenu I.17P
 teren I.18ZE
12. w przypadku lokalizacji funkcji hodowli zwierz¹t zakaz gospodarki bezció³kowej  odpady zagospodarowaæ na cele rolnicze
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
I.16M, I.19M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa siedliskowa lub jednorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii obs³ugi rekreacji i rzemios³a; magazyny, niewielkie obiekty produkcyjne,
 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. nieprzekraczalne* linie zabudowy obowi¹zuj¹ od:
 dróg KD  6 m
 skarp (teren I.18ZE, I.21ZE,NO)  10 m
2. zagospodarowanie dzia³ek wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³. nr 3 do niniejszej
Uchwa³y dla obszaru b
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek, przy zachowaniu min. powierzchni 1000 m2
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
3. wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³.
nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru b
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony dróg I.08KD, I.010KD, I.011KD
 w przypadku wydzielenia nowych dzia³ek na zapleczu istniej¹cej zabudowy ustala siê wymóg ustanowienia s³u¿ebnoci dojcia i dojazdu do nich
 miejsca postojowe zapewniæ w obrêbie w³asnych
dzia³ek w iloci:
 1mp/mieszkanie,
 dla zabudowy us³ugowej i dzia³alnoci gospodarczej
wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 obowi¹zuje nieprzekraczalna* linia zabudowy od
strony skarp  10 m (teren I.18ZE, I.21ZE,NO)
 ochrona istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew
owocowych

Dziennik Urzêdowy
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9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
4. teren po³o¿ony w strefie widoku na zabytek  koció³ wraz z cmentarzem dec. nr 1032
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.18ZE
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna na skarpie
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. ustala siê 100% powierzchni przyrodniczo  czynnej
4. zakaz lokalizacji budynków
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
5. nie przewiduje siê
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
6. nie przewiduje siê
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
7. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania terenu,
8. ochrona istniej¹cej rolinnoci
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
I.20M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa siedliskowa lub jednorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii obs³ugi rekreacji i rzemios³a; magazyny, niewielkie obiekty produkcyjne,
 funkcja wykluczona  dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy od:
 5 m od terenu parku lenego  37U/ZP  za³. nr 1
do niniejszej Uchwa³y
 6 m od drogi I.011KD
2. zasady zagospodarowania dzia³ek wg wytycznych
do projektowania okrelonych w za³. nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru b
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ terenu na trzy dzia³ki, przy zachowaniu zasad:
 podzia³ prostopadle do drogi KD
 min. powierzchnia dzia³ki 1500 m2
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
3. wg wytycznych do projektowania okrelonych w za³.
nr 3 do niniejszej Uchwa³y dla obszaru b
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanej drogi I.011KD
 miejsca postojowe zapewniæ w obrêbie w³asnych
dzia³ek w iloci:
 1mp/mieszkanie,
 dla zabudowy us³ugowej i dzia³alnoci gospodarczej
wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od strony projektowanego parku lenego  5 m (teren 37U/
ZP  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y)
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
4. teren po³o¿ony w strefie widoku na zabytek  koció³ wraz z cmentarzem dec. nr 1032
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.21ZE,NO
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna i lokalizacja urz¹dzeñ unieszkodliwiania cieków sanitarnych
 przepompownia cieków
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê 15% utwardzenia powierzchni terenu
 zakaz lokalizacji budynków
 zakaz ogrodzenia terenu
3. ustala siê wymóg oznakowania urz¹dzeñ przepompowni cieków
4. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
4. dojazd od strony drogi 38KD  za³. nr 1 do niniejszej
Uchwa³y
5. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
5. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania terenu,
6. ochrona istniej¹cej rolinnoci
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
I.22M, I.23M
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa siedliskowa lub jednorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii obs³ugi rekreacji i rzemios³a; magazyny, niewielkie obiekty produkcyjne,
 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. nieprzekraczalne* linie zabudowy obowi¹zuj¹ od:
 drogi I.08 KD  6 m
 skarpy od rzeki Wis³y (teren 40ZE  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y)  15 m
2. min. % powierzchni przyrodniczo  czynnej*  35%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
3. ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego o
nachyleniu po³aci dachowych od 35o do 45o, ustawienie kalenicowe (kalenica równolegle) do drogi
I.08KD, dopuszcza siê dach naczó³kowy
4. maks. wysokoæ zabudowy*  10m
5. stosowaæ tradycyjne materia³y wykoñczeniowe  wykluczone wykoñczenie dachu blachodachówk¹ i wykoñczenie cian sidingiem
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony dróg I.08KD,
 miejsca postojowe zapewniæ w obrêbie w³asnych
dzia³ek w iloci:
 1mp/mieszkanie,
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 dla zabudowy us³ugowej i dzia³alnoci gospodarczej
wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od strony skarp  10 m teren 40ZE  za³. nr 1 do niniejszej
Uchwa³y
 ochrona istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew
owocowych
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
6. teren po³o¿ony w s¹siedztwie terenu wpisanego do
rejestru zabytków oraz w strefie widoku na zabytek
 koció³ dec. nr 1032
7. w obrêbie stanowisk archeologicznych  osady i grodziska z okresu wczesnoredniowiecznego (zaznaczonych na rys. planu  za³ nr 1 i za³ nr 2 do niniejszej Uchwa³y) w przypadku planowania jakichkolwiek prac ziemnych na terenie nale¿y przeprowadziæ rozwiniête badania wykopaliskowe. W przypadku odkrycia obiektów wymagaj¹cych zachowania (
np. ladów wa³u grodziska ) nale¿y ponownie rozpatrzyæ przeznaczenie terenu lub sposób zagospodarowania dzia³ki
8. wszelkie dzia³ania na terenie objêtym ochron¹ archeologiczn¹ (jako osada i grodzisko) wymagaj¹ zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i musz¹ byæ uzgodnione z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.24UK
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  teren us³ug z zakresu kultury
i kultu religijnego oraz zabudowa mieszkaniowa
(zbiorowa)  klasztor, istniej¹cy zabytkowy cmentarz
3. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu owiaty i wychowania, opieki spo³ecznej, handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, parking; zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca
4. funkcja wykluczona  dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5. obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków na dzia³ce 22/
5  jak na rys planu  za³ nr 2 do niniejszej Uchwa³y
6. dopuszczalna powierzchnia zabudowy ka¿dej dzia³ki maks. 50% (za wyj¹tkiem dzia³ki 22/5)
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
7. zakaz dalszych podzia³ów
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
8. maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy*
12 m
9. ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowych
od 30° do 45°;
10. ustawienie zabudowy kalenicowo (kalenica równolegle) do drogi I.08KD
11. stosowaæ tradycyjne materia³y wykoñczeniowe 
wykluczone wykoñczenie dachu blachodachówk¹
i wykoñczenie cian sidingiem
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6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
12. dojazd od strony drogi I.08KD
13. ustala siê wymóg lokalizacji miejsc postojowych
w iloci:
 dla funkcji us³ugowej min. 20 miejsc postojowych
 dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/mieszkanie
 min. 10 mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
14. wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
15. ochrona istniej¹cych drzew za wyj¹tkiem drzew
owocowych
16. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni
17. wprowadzenie nowej rolinnoci pod warunkiem
stosowania gatunków adekwatnych siedliskowo i
geograficznie
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
18. w obrêbie stanowisk archeologicznych  osady zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 i za³ nr 2 do
Uchwa³y) ustala siê wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w przypadku
zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
19. koció³ wraz z cmentarzem wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa nr dec. A1032
20. ca³y teren po³o¿ony w strefie widoku na zabytek
21. wszelkie decyzje administracyjne dotycz¹ce terenu podlegaj¹ uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.25ZP
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  teren zieleni parkowej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. teren ogólnodostêpny*
4. min. % powierzchni przyrodniczo czynnej*  95%
5. zakaz lokalizacji budynków
6. dopuszcza siê na terenie parku lokalizacjê urz¹dzeñ
rekreacji, obiektów ma³ej architektury, przestrzennych form niekubaturowych*, przy zachowaniu:
 maks. wysokoæ zabudowy* 4 m,
 konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
7. zakaz dalszych podzia³ów
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
8. dojazd dla celów gospodarczych i pielêgnacyjnych
od strony I.08KD przez teren I.26NO
9. zakaz parkowania pojazdów samochodowych
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
10. wg zasad okrelonych w § 5
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
11. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

12. ochrona istniej¹cych drzew za wyj¹tkiem drzew
owocowych
13. wprowadzenie nowej rolinnoci pod warunkiem
stosowania gatunków adekwatnych siedliskowo i
geograficznie
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
14. teren stanowi czêæ zespo³u dworsko-parkowego
wpisanego do rejestru zabytków województwa dec.
nr A-1006
15. wszelkie decyzje administracyjne dotycz¹ce terenu podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
16. w obrêbie stanowisk archeologicznych (zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y) ustala siê wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w przypadku zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania, projektowane zmiany musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
I.26 NO
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  lokalizacja urz¹dzeñ unieszkodliwiania cieków sanitarnych  przepompownia
cieków
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê 15% utwardzenia powierzchni terenu
 zakaz lokalizacji budynków
 zakaz ogrodzenia terenu
 ustala siê wymóg oznakowania urz¹dzeñ
 dopuszcza siê lokalizacjê dojazdu gospodarczego,
dla celów pielêgnacyjnych do terenu I.25ZP
4. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi I.08KD
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
1. teren stanowi czêæ zespo³u dworsko-parkowego
wpisanego do rejestru zabytków województwa dec.
nr A-1006
2. wszelkie decyzje administracyjne dotycz¹ce terenu
podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.01KZ
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  ulica zbiorcza, droga powiatowa nr 10473
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min. 15
m, za wyj¹tkiem terenu gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów drogi (jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y)
 dopuszcza siê ruch rowerowy, docelowo ustala siê
wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego i rowerowego
 ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu pieszego i samochodowego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 dopuszcza siê lokalizacjê przystanków komunikacji
zbiorowej
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
3. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew,
za wyj¹tkiem drzew owocowych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.02KD, I.03KD, I.04KD, I.07KD, I.08KD, I.09KD,
I.010KD, I.011KD
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min.
10 m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych
parametrów drogi (jak na rys. planu  za³. nr 2 do
niniejszej Uchwa³y)
4. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
5. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy, docelowo
ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego od rowerowego i pieszego
4. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
6. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew,
za wyj¹tkiem drzew owocowych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.05KX
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  ci¹g pieszy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min. 4m
 jak na rys. planu za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
4. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
5. dopuszcza siê ruch rowerowy,
4. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
6. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew,
za wyj¹tkiem drzew owocowych
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
7. teren stanowi czêæ zespo³u dworsko-parkowego
wpisanego do rejestru zabytków województwa dec.
nr A-1006
8. wszelkie decyzje administracyjne dotycz¹ce terenu
podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1. I.06KD
2. FUNKCJA TERENU
2. funkcja podstawowa  droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min.
10m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych
parametrów drogi (jak na rys. planu  za³. nr 2 do
niniejszej Uchwa³y)

4. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
5. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy, docelowo
ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego od rowerowego i pieszego
4. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
6. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew,
za wyj¹tkiem drzew owocowych
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
7. teren stanowi czêæ zespo³u dworsko-parkowego
wpisanego do rejestru zabytków województwa dec.
nr A-1006
8. wszelkie decyzje administracyjne dotycz¹ce terenu
podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
1. Terenami publicznymi s¹:
 10ZS, 35ZC, 42KP, 43NO, 44KD,KP  za³. nr 1 do
Uchwa³y,
 I.3WZ, I.21ZE,NO, I.26NO  za³. nr 2 do Uchwa³y,
 tereny komunikacji oznaczone symbolami: KZ, KL,
KD, KX.
§5
Zasady obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1. Zaopatrzenie w wodê:
1. istniej¹cy teren ujêcia wody i hydroforni  I.3WZ,
2. rezerwa terenowa 6R/WZ, pod projektowane ujêcia
wody Tczew  Narkowy,
3. rezerwy terenowe 29WZ, 30WZ pod projektowane
ujêcia wody (adaptacja nieczynnych studni g³êbinowych),
4. zaopatrzenie w wodê:
 istniej¹ce tereny zabudowy wsi z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej na obszarze wsi
Gorzêdziej,
 tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej z
projektowanej sieci wodoci¹gowej z wsi Gorzêdziej,
 pozosta³e tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (MR) z lokalnych studni zlokalizowanych na
w³asnej dzia³ce, docelowo teren 27M z projektowanej sieci wodociagowej z wsi Gorzêdziej poprzez ma³¹ pompowniê sieciow¹ zlokalizowan¹
w terenie 24R.
2. Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 z istniej¹cej i projektowanej zabudowy (za wyj¹tkiem
terenów MR i 27M) odprowadziæ do projektowanej
kanalizacji sanitarnej, poprzez system przepompowni zlokalizowanych na terenach I. 21ZE,NO; I.26NO
za³. nr 2 do Uchwa³y i 13M za³. nr 1 do Uchwa³y i
dalej do projektowanej oczyszczalni cieków  teren 43NO  za³. nr 1 do Uchwa³y,
 tymczasowo  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzenie cieków do
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z wywozem
do oczyszczalni cieków,
 z terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej
(MR) i terenu 27M odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z wywozem do
oczyszczalni cieków.
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3. Odprowadzenie wód opadowych
 z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na
w³asnej dzia³ce,
 z terenów utwardzonych  produkcyjnych magazynowych, sk³adowych  I.9KP/P, I.11P, I.15P, I.17P oraz
terenu sadu 20S i 22S do projektowanej kanalizacji
deszczowej i dalej przez separatory zanieczyszczeñ
do wód p³yn¹cych,
 z dróg i parkingów oraz pozosta³ych terenów utwardzonych odprowadziæ po podczyszczeniu do gruntu.
4. Zaopatrzenie w gaz
 z projektowanego gazoci¹gu redniego cinienia zaopatrywanego od projektowanego gazoci¹gu redniego cinienia w miejscowoci Narkowy zasilanego ze stacji redukcyjnej Io na obszarze gminy Tczew.
5. Zaopatrzenie w ciep³o:
 z lokalnych niskoemisyjnych róde³.
6. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 teren zaopatrzenia w energiê elektryczn¹  31EE 
teren adoptowanych urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
 ca³y obszar planu z istniej¹cych i projektowanych
linii kablowych i napowietrznych NN zasilanych z istniej¹cej i projektowanych stacji transformatorowych
(teren 14M i 36M  za³. nr 1 do Uchwa³y).
7. Gospodarka odpadami sta³ymi:
 gromadziæ w szczelnych pojemnikach umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów, w obrêbie w³asnych dzia³ek,
 wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy.
§6
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci:
1. 30% dla terenów: 16M, 18M, 36M, 43KP, 44KD,KP 
za³. nr 1 do Uchwa³y, I.8M, I.9KP/P, I.11P, I.15P, I.16M,
I.17P, I.19M, I.20M  za³. nr 2 do Uchwa³y,
2. 0% dla pozosta³ych terenów.
§7
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy w Subkowach
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Subkowach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Subkowy granic obszaru
objêtego ustaleniami niniejszego planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Subkowy zatwierdzony uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/81/86 z dnia 19 grudnia
1986 r. i póniejszymi zmianami: uchwa³a Rady Gminy w
Subkowach Nr IV/25/90 z dnia 11 wrzenia 1990 r., uchwa³a Rady Gminy w Subkowach Nr XXI/148/92 z 1992 r.,
uchwa³a Rady Gminy w Subkowach Nr XVII/110/96 z dnia
18 lipca 1996 r.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

54
ZARZ¥DZENIE Nr 17/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 1 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Rady
Gminy Miko³ajki Pomorskie w wyborach przedterminowych.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060) w zwi¹zku z art. 17. ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132 poz. 622; z 1997. r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz.1126) po porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym w Gdañsku zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê, ¿e w wyborach przedterminowych do Rady
Gminy Miko³ajki Pomorskie wybiera siê 15 radnych.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia oraz
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podaniu do publicznej wiadomoci.
Wojewoda
T. Sowiñski

55
ZARZ¥DZENIE Nr 18 /2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 1 lutego 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
Starym Targu w okrêgu wyborczym Nr 10.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

do 8 marca 2001 r.

 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych
w okrêgu wyborczym Nr 10

do 23 marca 2001 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Gminnej Komisji
Wyborczej list kandydatów
na radnego wybieranego w
okrêgu wyborczym Nr 10

do 1 kwietnia 2001 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 4 na czas
przeprowadzenia wyborów
uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy informacji o granicach i numerze obwodu g³osowania
oraz o siedzibie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 4 powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach
uzupe³niaj¹cych

do 7 kwietnia 2001 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnego w okrêgu wyborczym
Nr 10 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 8 kwietnia 2001 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy

21 kwietnia 2001 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 4 spisu wyborców

22 kwietnia 2001 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
Starym Targu w okrêgu wyborczym Nr 10 w zwi¹zku z
wyganiêciem mandatu radnego Aleksandra Wieliczko,
stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr XXXII/222/01 z dnia
25 stycznia 2001 r., wskutek mierci.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 22 kwietnia
2001 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 18/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 1 lutego 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 3 marca 2001 r.

Poz. 56

 174 

Treæ czynnoci
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy w Starym Targu informacji o granicach okrêgu wyborczego
Nr 10 i liczbie radnych wybieranych w tym okrêgu
oraz o siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej
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