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§1

UCHWA£A Nr VI/96/2000
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 28 lipca 2000 r.

Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Ma³y Klincz  dzia³ka nr 46/2 o powierzchni 35,47 ha i dzia³ka nr 44 o powierzchni 0,91 ha przeznaczone w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, wielorodzinn¹, us³ugi handlowe,
gastronomiczne, rzemios³o i inne.
1.0.USTALENIA SZCZEGÓ£OWE PRZEZNACZENIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
1 MW  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla realizacji budynków maks. 4-ro rodzinnych o
dwóch kondygnacjach z u¿ytkowym poddaszem.
Wysokoæ budynku maks. 10,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachy od poziomu posadzki parteru, z

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 44 i nr 46/2 w Ma³ym Klinczu gmina Kocierzyna.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
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)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Kocierzyna
uchwala, co nastêpuje:
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mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci do maks. 0,9
m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°. Bry³a budynku dostosowana do architektury
regionalnej i lokalnych tradycji. Mo¿liwoæ budowy gara¿y na dzia³ce, zgrupowanych w jeden kompleks. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ
co najmniej 10% ogólnej powierzchni terenu gatunkami
zgodnymi z warunkami siedliskowymi.
2MW  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
dla realizacji budynków maks. 4-ro rodzinnych o dwóch
kondygnacjach z u¿ytkowym poddaszem. Wysokoæ budynku maks. 10,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachy od poziomu posadzki parteru, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci do maks. 0,9 m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°. Bry³a
budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji. Mo¿liwoæ budowy gara¿y na dzia³ce,
zgrupowanych w jeden kompleks. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni ca³kowitej
dzia³ki. Nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 10%
ogólnej powierzchni terenu gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi.
3 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szer. dzia³ki min. 23,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m do najwy¿szej krawêdzi
dachu od poziomu posadzki parteru, czêciowo podpiwniczony o wysokoci do maks. 0,6 m nad poziom terenu.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy. Gara¿e dobudowane do budynku mieszkalnego lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 130 m2.
Zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii wysokiego napiêcia.
4 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szer. dzia³ki min. 23,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°.
Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy. Gara¿e dobudowane do budynku mieszkalnego lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks.
130 m2.
5 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szer. dzia³ki min. 23,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°.
Budynki usytuowane szczytem  kalenic¹ prostopadle do
ulicy od strony pó³nocnej i po³udniowej. Gara¿e dobudowane do budynków mieszkalnych lub wbudowane.
Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 120 m2.
Zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii wysokiego napiêcia.
6 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2. Dla dzia³ek od strony pó³nocnej i wschodniej szerokoæ min.
25,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o
wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi
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dachu od poziomu posadzki parteru, czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks. 0,6 m nad poziom terenu.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°. Budynki usytuowane szczytem  kalenic¹ prostopadle do ulicy od strony pó³nocnej i kalenic¹ równolegle do ulicy od strony
zachodniej i wschodniej. Gara¿e dobudowane do budynków mieszkalnych lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 120 m2. Zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii wysokiego napiêcia.
7 MN/UH,UI  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, z us³ugami nieuci¹¿liwymi, wbudowanymi lub dobudowanymi. Wielkoæ dzia³ek min.
1200 m2 o szerokoci min. 25,0 m. Budynki parterowe z
u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki
parteru, czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks.
0,6 m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°. Gara¿e dobudowane do budynków na
dzia³ce. Powierzchnia zabudowy maks. 180 m2.
8 MN/UH,UG,UI  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, z us³ugami nieuci¹¿liwymi,
wbudowanymi lub dobudowanymi. Wielkoæ dzia³ek min.
1200 m2 o szerokoci min. 23,0 m. Budynki parterowe z
u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki
parteru, czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks.
0,6 m nad poziom terenu. dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°. Gara¿e dobudowane do budynków na dzia³ce. Powierzchnia zabudowy maks. 180 m2.
9 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 24,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°.
Budynki usytuowane szczytem  kalenic¹ prostopadle do
ulicy od strony pó³nocnej i po³udniowej. Gara¿e dobudowane do budynków mieszkalnych lub wbudowane.
Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 120 m2.
10 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 24,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°.
Budynki usytuowane szczytem  kalenic¹ prostopadle do
ulicy od strony pó³nocnej i po³udniowej. Gara¿e dobudowane do budynków mieszkalnych lub wbudowane.
Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 120 m2.
11 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 24,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°.
Budynki usytuowane szczytem  kalenic¹ prostopadle do
ulicy od strony pó³nocnej i po³udniowej. Gara¿e dobudowane do budynków mieszkalnych lub wbudowane.
Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 120 m2.
12 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
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nej, wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 24,0 m. Budynki parterowe o wysokoci maks.
6,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu o poziomu
posadzki parteru. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°45°. Budynki usytuowane szczytem  kalenic¹ prostopadle do ulicy od strony pó³nocnej i po³udniowej. Gara¿e
dobudowane do budynków mieszkalnych lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks.
150 m2.
13 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 24,0 m. Budynki parterowe o wysokoci maks.
6,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°45°. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy
od strony pó³nocnej i po³udniowej. Gara¿e dobudowane
do budynków mieszkalnych lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 150 m 2.
14 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 25,0 m. Budynki parterowe o wysokoci maks.
6,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°45°. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy
od strony zachodniej i wschodniej. Gara¿e dobudowane
do budynków mieszkalnych lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 150 m 2.
15 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 25,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Czêciowo podpiwniczone, o wysokoci do maks. 0,6 m nad
poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°45°. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy
od strony zachodniej i wschodniej. Gara¿e dobudowane
do budynków mieszkalnych lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 120 m2.
16 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 25,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks. 0,6m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°.
Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy od strony zachodniej i wschodniej. Gara¿e dobudowane do budynków mieszkalnych lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 120 m2.
17 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 24,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°
Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy od strony zachodniej i wschodniej. Gara¿e dobudowane do budynków mieszkalnych lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 130 m2.
18 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 24,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym pod-
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daszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks. 0,6m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°.
Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy od strony zachodniej i wschodniej. Gara¿e dobudowane do budynków mieszkalnych lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 130 m2.
19 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej o wielkoci dzia³ki min. 900 m2 i szerokoci min. 24,0 m. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Czêciowo podpiwniczone o wysokoci do maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°.
Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy od strony zachodniej i wschodniej. Gara¿e dobudowane do budynków mieszkalnych lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em maks. 130 m2.
20 UH,UG /MN  tereny zabudowy us³ug handlowo-gastronomicznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wielkoæ dzia³ek min. 2500 m2. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci
maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od
poziomu posadzki parteru, podpiwniczone o wysokoci
maks. 0,6m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie
nachylenia 30°-45°. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy. Gara¿e dobudowane do budynków us³ugowo-mieszkalnych. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e
przekroczyæ 25% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Powierzchnia parkingu na terenie dzia³ki maks. 200 m2.
 Uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹
handlowo  gastronomiczn¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu dzia³ki.
 Budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ od
uci¹¿liwego oddzia³ywania us³ug.
 Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
 Nale¿y wprowadziæ uk³ady zadrzewieñ i zakrzewieñ
zgodnych z naturalnymi warunkami siedliskowymi na
obszarze ca 20% dzia³ki oraz wzd³u¿ granic wydzielonej dzia³ki.
21 UR/MN  tereny zabudowy rzemielniczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wielkoæ dzia³ek min. 2000 m2 o szerokoci dzia³ki 25,0 m.
Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu
od poziomu posadzki parteru, podpiwniczone o wysokoci maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachu spadziste o
k¹cie nachylenia 30°-45°. Budynki usytuowane kalenic¹
równolegle do ulicy. Gara¿e lub budynki gospodarcze
dobudowane do budynków mieszkalnych. lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em i budynkiem gospodarczym maks. 200 m2.
 Uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹
rzemielnicz¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu
dzia³ki.
 Budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ od
uci¹¿liwoci oddzia³ywania rzemios³a.
 Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
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pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
 Nale¿y wprowadziæ uk³ady zadrzewieñ i zakrzewieñ
zgodnych z naturalnymi warunkami siedliskowymi na
obszarze ca 20% dzia³ki oraz wzd³u¿ granic wydzielonej dzia³ki.
22 UR/MN  tereny zabudowy rzemielniczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wielkoæ dzia³ek min. 2000 m2 o szerokoci dzia³ki 25,0 m.
Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu
od poziomu posadzki parteru, podpiwniczone o wysokoci maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachu spadziste o
k¹cie nachylenia 30°-45°. Budynki usytuowane kalenic¹
równolegle do ulicy. Gara¿e lub budynki gospodarcze
dobudowane do budynków mieszkalnych. lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em i budynkiem gospodarczym maks. 200 m2.
 Uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹
rzemielnicz¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu
dzia³ki.
 Budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ od
uci¹¿liwoci oddzia³ywania rzemios³a.
 Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
 Nale¿y wprowadziæ uk³ady zadrzewieñ i zakrzewieñ
zgodnych z naturalnymi warunkami siedliskowymi na
obszarze ca 20% dzia³ki oraz wzd³u¿ granic wydzielonej dzia³ki.
23 UR/MN  tereny zabudowy rzemielniczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wielkoæ dzia³ek min. 2000 m2 o szerokoci dzia³ki 25,0 m.
Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu
od poziomu posadzki parteru, podpiwniczone o wysokoci maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachu spadziste o
k¹cie nachylenia 30°-45°. Budynki usytuowane kalenic¹
równolegle do ulicy. Gara¿e lub budynki gospodarcze
dobudowane do budynków mieszkalnych. lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z gara¿em i budynkiem gospodarczym maks. 200 m2.
 Uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹
rzemielnicz¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu
dzia³ki.
 Budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ od
uci¹¿liwoci oddzia³ywania rzemios³a.
 Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
 Nale¿y wprowadziæ uk³ady zadrzewieñ i zakrzewieñ
zgodnych z naturalnymi warunkami siedliskowymi na
obszarze ca 20% dzia³ki oraz wzd³u¿ granic wydzielonej dzia³ki.
24 UR/MN  teren zabudowy rzemielniczej z zabudow¹
mieszkaniow¹ dla realizacji jednego siedliska tej zabudowy. Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem o wy-
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sokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, czêciowo podpiwniczony o wysokoci maks. 0,6 m nad poziom terenu. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°. Budynek gospodarczy i gara¿ dobudowane do budynku mieszkalnego lub wbudowane. Powierzchnia zabudowy ³¹cznie z
gara¿em i czêci¹ gospodarcz¹ maks. 200 m2.
 Uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹
rzemielnicz¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu
dzia³ki z wykluczeniem stosowania wodoch³onnej technologii.
 Budynek mieszkalny w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ
od uci¹¿liwoci oddzia³ywania rzemios³a.
 Obiekt mieszkalny i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
 Nale¿y wprowadziæ uk³ady zadrzewieñ i zakrzewieñ
zgodnych z naturalnymi warunkami siedliskowymi na
obszarze co najmniej 20% dzia³ki oraz wzd³u¿ granic
wydzielonej dzia³ki.
ZP  tereny zieleni ogólnodostêpnej i pas zieleni izolacyjnej szerokoci 6,0 m od drogi publicznej relacji Wielki
Klincz  Kocierzyna.
KS  tereny zespo³u gara¿y osiedlowych, parterowe o
dachach spadzistych.
2.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
2.1.Na terenie osiedla ustala siê STREFÊ RUCHU USPOKOJONEGO.
Ograniczenie prêdkoci nale¿y wymusiæ stosuj¹c zarówno rodki administracyjne jak i inwestycyjne.
2.2.Zasad¹ organizacji parkowania jest zabezpieczenie
odpowiedniej iloci miejsc postojowych zgodnie ze
wskanikiem docelowym i programem inwestycji na
dzia³ce w³asnej przez inwestora.
2.3.Zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla budynków jednorodzinnych na w³asnych dzia³kach (gara¿e) oraz czasowe miejsca postojowe w
obrêbie ulicy,
 dla budynków z us³ug¹ handlow¹ na dzia³kach w³asnych (gara¿e) oraz dopuszcza siê lokalizacjê 25%
miejsc postojowych w zatokach przykrawê¿nikowych,
 dla budynków rzemielniczych z zabudow¹ mieszkaniow¹ na dzia³kach w³asnych (gara¿e) oraz czasowe miejsca postojowe w obrêbie dzia³ki,
 dla budynków z us³ugami handlowo-gastronomicznymi na w³asnych dzia³kach (gara¿e) i miejsca postojowe.
KD  tereny ulic dojazdowych szerokoci 12,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
Parkowanie w zatokach przykrawê¿nikowych.
KD  tereny ulic dojazdowych szerokoci 8,0 m i 10,0m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KX  tereny wydzielonych przejæ pieszych szerokoci
maks. 4,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KS  tereny gara¿y.
3.0.UZBROJENIE TERENU.
3.1.Zaopatrzenie w wodê-z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego po u³o¿eniu sieci wodoci¹gowej w ci¹gu projektowanych ulic. Koniecznoæ opracowania koncepcji
zaopatrzenia w wodê projektowanego osiedla na eta-
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pie decyzji o warunkach zabudowy. Na etapie opracowania dokumentacji technicznej sieci nale¿y uzyskaæ warunki techniczne dostawy wody z okreleniem
punktów w³¹czenia do sieci istniej¹cej. Zapotrzebowanie wody wstêpne dla przyjêtej liczby ca 850 osób
wynosi 290 m3/d.
3.2.Odprowadzenie cieków  realizacja osiedla mo¿e nastêpowaæ pod warunkiem budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniej¹cej oczyszczalni cieków w Wielkim Klinczu w odleg³oci ca 1,0 km.
Uk³ad wysokociowy osiedla stwarza mo¿liwoæ etapowej realizacji sieci sanitarnej i zwi¹zanej z ni¹ zabudowy. Iloæ cieków dobowo przy realizacji ca 238
budynków wyniesie ca 191 m3/d. Koniecznoæ opracowania koncepcji odprowadzenia cieków z projektowanego osiedla na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
3.3.Odprowadzenie wód opadowych
 wody opadowe z projektowanych ulic i placów
utwardzonych nale¿y odprowadziæ projektowanym
systemem kanalizacji deszczowej do oczyszczalni
cieków w Wielkim Klinczu;
 wody opadowe z placów sk³adowych, manewrowych i parkingów na terenie dzia³ek rzemielniczych nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu
podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku. Z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu;
 wody opadowe z terenu dzia³ek zabudowy jednorodzinnej  powierzchniowo do gruntu w granicach
w³asnej dzia³ki.
3.4.Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji na miejsce wskazane przez Urz¹d Gminy.
3.5.Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
3.6.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
N.N. i .N po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego. Koniecznoæ budowy linii rozdzielczej N.N. i stacji transformatorowych na terenie
osiedla. Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem, na etapie decyzji o
warunkach zabudowy z którego wyniknie dok³adna
iloæ i lokalizacje stacji transformatorowych. Uzbrojenie energetyczne nale¿y realizowaæ w miarê postêpu
budownictwa mieszkaniowego. Usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ winno odbywaæ siê kosztem i staraniem
inwestorów terenu z którym ta sieæ koliduje.
4.0.USTALENIA INNE:
 po realizacji zabudowy, dzia³ki nale¿y zadrzewiæ i
zakrzewiæ gatunkami zgodnymi z naturalnymi warunkami siedliskowymi na powierzchni min. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii energetycznej .N.,
 dojazd do zespo³ów zabudowy 20UH/UG/MN,
21UR/MN, 22UR/MN, 23UR/MN i 24UR/MN tylko od
strony wewnêtrznych ulic dojazdowych KD.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 46/2
i 44 w Ma³ym Klinczu, w skali 1:2000, stanowi¹cy zmianê
do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.
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Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) dla budownictwa mieszkaniowego  30%,
b) dla budownictwa mieszkaniowego z us³ugami 
30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y 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 Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia
27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocierzyna
Z. Szulist

73
UCHWA£A Nr XXIV/177/2000
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia 30 sierpnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiej strefy centralnej w Krynicy Morskiej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 8 ustawy 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.:
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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) Rada Miasta Krynica Morska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu nadmorskiej strefy centralnej w
Krynicy Morskiej, obejmuj¹cy obszar o pow. 34,39 ha,
ograniczony:
 od pó³nocy Zatok¹ Gdañsk¹,
 od zachodu drog¹ len¹ prowadz¹c¹ z OW "Perkoz"
do pla¿y,
 od po³udnia granicami obszarów pozostaj¹cych w
u¿ytkowaniu orodków wypoczynkowych: Perkoz,
Pere³ka, Têcza, w³asnoci prywatnej przy ul. Morskiej do ul. M³odzie¿y,
 od po³udniowego zachodu ul. M³odzie¿y do ul. Robotników,
 od po³udniowego wschodu ul. Korczaka do pó³nocno  wschodniej granicy OW Albatros z przed³u¿eniem po granicy OW Continental do ul. Korczaka,
 od wschodu ul. Korczaka do ul. Wojska Polskiego
oraz terenem zajmowanym przez tymczasowe pawilony gastronomiczne po prawej stronie zejcia na
pla¿ê z ul. Korczaka.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru na 106 terenów (oznaczonych symbolami B.1.0. B.1.1.,C.2.1.), wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenia w/g klasyfikacji:
MZ  mieszkalnictwo zbiorowe, hotele i pensjonaty
UZ  us³ugi zdrowia, zespó³ obiektów lecznictwa uzdrowiskowego
UT  us³ugi turystyczne
US  us³ugi sportowe
UK  uslugi kultury
UG  us³ugi gastronomiczne
UH  uslugi handlowe
UI  us³ugi inne
ZL  zieleñ lena
ZW  zieleñ wydmowa
PLP  pla¿a piaszczysta
ZP  zieleñ parkowa
KL  ulice lokalne i dojazdowe
KZ  ulice zbiorcze
KX  g³ówne ci¹gi piesze, pieszojezdne i rowerowe
W  urz¹dzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
EE  urz¹dzenia elektroenergetyczne, stacje transformatorowe
§3
Realizacjê programowanych zamierzeñ nale¿y skoordynowaæ z uzbrojeniem terenu w niezbêdn¹ infrastrukturê techniczn¹ w zakresie zaopatrzenia w wodê i odprowadzeia cieków, w nawi¹zaniu do systemów miejskich.
§4
Definicja u¿ytych pojêæ w ustaleniach szczegó³owych:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ogólnej zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki. Powierzch-

nia zabudowy brutto  powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji po obrysie zewnêtrznym z wy³¹czeniem tarasów i balkonów,
2) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy 
wymiar od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub
innego najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez
masztów antenowych, odgromników i kominów,
3) okrelone linie zabudowy nie dotycz¹ werand, wykuszy i balkonów,
4) funkcje istniej¹ce nie mieszcz¹ce siê w zakresie funkcji
dopuszcalnych  mo¿liwoæ trwa³ej adaptacji funkcji
w istniej¹cych obiektach (w tym remonty obiektów) z
wykluczeniem lokalizacji nowych obiektów o tych funkcjach.
§5
Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
1.1.Ustalenia obligatoryjne i wykluczenia
1.1.1. Ustala siê, i¿ przekszta³cenia zagospodarowania
przestrzennego obszaru objêtego planem powinny zarówno w fazie realizacji planu, jak równie¿
podczas u¿ytkowania i funkcjonowania obszaru po
jego pe³nym urz¹dzeniu:
a) zapewniaæ utrzymanie i doskonalenie równowagi
przyrodniczej, co wymaga przede wszystkim
kompensowania uci¹¿liwoci ka¿dej w obrêbie
jej terenu oraz odpowiedzi ka¿dej inwestycji na
wyst¹pienie zagro¿eñ ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi, takimi jak na przyk³ad: nadmiernie obfite opady atmosferyczne, silne wiatry, dynamika sztormowa wód morskich, po¿ary;
b) zapewniæ w³aciwe warunki sanitarne i klimatyczne, co wymaga utrzymania czystoci powietrza, wód otwartych i gruntowych oraz gleby i
terenów o utwardzonej nawierzchni i co zwi¹zane jest z koniecznym rozwiniêciem komunalnych
uk³adów infrastruktury technicznej zagospodarowania terenów z ich wa¿nym zadaniem redukowania uci¹¿liwoci i zagro¿eñ powstaj¹cych
w obrêbie terenów komunalnych  publicznych;
c) zapewniæ ochronê i wzbogacanie walorów krajobrazowych rodowiska przyrodniczego i rodowiska kulturowego.
1.1.2. Ustala siê, i¿ g³ównymi funkcjami u¿ytkowymi obszaru s¹ funkcje rekreacji i rehabilitacji o znaczeniu
ogólnomiejskim i ponadmiejskim, s³u¿¹ce mieszkañcom, ale g³ónie kuracjuszom, wczasowiczom i
turystom. Inne funkcje u¿ytkowe s¹ im podporz¹dkowane i dope³niaj¹ je swym programem.
1.1.3. Ustala siê, i¿ plan stanowi podstawê do prowadzenia polityki i gospodarki przestrzennej, w szczególnoci podstawê do prowadzenia przekszta³ceñ w³asnociowych, do scalania gruntów prywatnych na
potrzeby funkcji ogólnomiejskich a w innych przypadkach do podzia³u gruntów komunalnych przeznaczonych dla gestorów gospodarczych i inwestorów, którzy zagospodaruj¹ je i bêd¹ u¿ytkowali
zgodnie z ustaleniami funkcjonalnymi i przestrzennymi planu w oparciu o nabycie do nich praw u¿ytkowania lub praw w³asnoci w drodze organizowanych przez w³adze miasta przetargów, lub w
oparciu o nabycie do nich podobnych praw w dro-
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dze transakcji z aktualnymi w³acicielami gruntów,
którzy postanowi¹ je sprzedaæ. Plan niniejszy stanowi równoczenie prawo miejscowe do przeprowadzenia procesów inwestycyjnych i u¿ytkowania
terenu, jako przepis gminy (zob. art. 7 poz. 2.3.
podstawy opracowania planu).
1.1.4. Ustala siê dostosowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania obszaru do potrzeb g³ównych jego funkcji, w tym funkcji uzdrowiskowej,
wymaga rozebrania zabudowy tymczasowej i sezonowej, oraz kompleksowej urz¹dzenia ogólnodostêpnych terenów zieleni i pla¿.
1.1.5. Ustala siê, i¿ zabudowa dzia³ek w granicach wyznaczonych nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy jest
mo¿liwa po wykonaniu inwentaryzacji zieleni i
maksymalnym zachowaniu wartociowego drzewostanu.
1.1.6. Ustala siê, i¿ obszar objêty planem zostanie wyposa¿ony w infrastrukturê techniczn¹ zagospodarowania terenu: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczn¹, telekomunikacyjn¹.
1.1.7. Ustala siê, i¿ dla celów ogrzewania zabudowy bêd¹
stosowane przez inwestorów i u¿ytkowników kot³ownie na paliwo p³ynne, gaz lub energie elektryczn¹, a piece i kot³ownie wêglowe zostan¹ wyeliminowane z u¿ycia, jako ród³a zanieczyszczenia atmosfery.
1.1.8. Ustala siê, i¿ na obszarze objêtym planem ograniczona zostanie uci¹¿liwoæ ha³asów powodowanych przez wszelkie ich ród³a.
1.1.9. Wyklucza siê tymczasowe i substandartowe zagospodarowanie, urz¹dzanie i zabudowywanie obszaru. W szczególnoci wyklucza siê:
 mo¿liwoæ realizacji zabudowy przed docelowym wykonaniem zwi¹zanej z ni¹ infrastruktury
technicznej i dróg dojazdowych,
 wszczêcie u¿ytkowania nowej zabudowy bez
urz¹dzenia na terenie jej dzia³ek pe³nego zagospodarowania terenu (nawierzchnie placów i
przejæ, tarasy, zieleñ),
 usuwanie drzew, za wyj¹tkiem pojedyñczych ich
egzemplarzy uniemo¿liwiaj¹cych docelowe zagospodarowanie obszaru zgodnie z planem, to
jest uniemo¿liwiaj¹ce korektê dróg jezdnych lub
dezorganizuj¹cych uk³ad zabudowy,
 urz¹dzenie zbiorowych parkingów dla samochodów osobowych i autokarów na terenach publicznych i komunalnych (parkingi te powinny
byæ lokalizowane na dzia³kach poszczególnych
u¿ytkowników, jako czêæ programu zagospodarowania dzia³ki i ukszta³towania zabudowy),
 przyst¹pienie do prac projektowych zwi¹zanych
z realizacj¹ inwestycji bez rozpoznania inwentaryzacyjnego istniej¹cych walorów i wartoci zagospodarowania terenu i zabudowy, urz¹dzenia
terenu, zieleni.
1.1.10. Ustala siê, ¿e ka¿de wszczynanie inwestycji na
obszarach objêtych regulacyjnymi liniami rozgraniczaj¹cymi dzia³ki, po uzyskaniu decyzji o warunkach ich zabudowy i zagospodarowania terenu,
wymaga dwufazowego opracowania projektowego: opracowania (1) projektu koncepcyjnego ar-
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chitektoniczno  urbanistycznego ca³oci obszaru ograniczonego liniami rozgraniczaj¹cymi, a nastêpnie po akceptacji tego projektu koncepcyjnego, opracowanie (2) projektu budowlanego.
1.1.11. Ustala siê, i¿ podczas realizacji ka¿dej inwestycji,
a nastêpnie w czasie jej u¿ytkowania, wszelkie jej
uci¹¿liwoci bêd¹ kompensowane w obrêbie jej
obszaru i nie bêd¹ oddzia³ywa³y negatywnie na
jej s¹siedzkie i dalsze otoczenie.
2. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
B.1.0.
K¹pielisko morskie  pla¿a.
Powierzchnia terenu 8,26 ha.
Liczba jednoczesnych u¿ytkowników 1900 do 3.800
osób.
Zespó³ B.1.0. powinien zostaæ wyposa¿ony w urz¹dzenia i zabudowê obs³uguj¹c¹ tê liczbê u¿ytkowników wed³ug ustaleñ zawartych w punkcie II.6.
B.1.0.1  UT
Us³ugi turystyczne na pla¿y.
Po³o¿enie: dzia³ka 686/1, T = 56,47 ha,
Skarb Pañstwa, Gdañski Urz¹d Morski  pas techniczny od strony morza.
Wydzielony teren przeznaczony jest na us³ugi turystyczne na pla¿y, a mianowicie g³ównie na urz¹dzenia sanitarno  higieniczne (przebieralnie kabinowe, ustêpy i
prysznice).
Posiada wielkoæ 0,01 ha, zabudowa sezonowa, Po=[40
 50] m2.
Liczba zatrudnionych osób: 1  3.
Wielkoæ terenu i zabudowy przy uzasadnionych potrzebach mo¿e byæ zwiêkszona.
Liczba kondygnacji: do 1,5 kond.
B.1.0.2  PLP
Pla¿a piaszczysta.
Po³o¿enie: dzia³ka 686/1, T = 56,47 ha,
Skarb Pañstwa, Gdañski Urz¹d Morski  pas techniczny od strony morza.
Wydzielony teren pla¿y posiada wielkoæ 1,30 ha.
Jego zagospodarowanie i urz¹dzenie opisano w punkcie II.6.
Liczba jednoczesnych u¿ytkowników 650  1300 osób.
B.1.0.3  ZW
Zieleñ wydmowa.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren skarpy i pó³nocnych sk³onów wydmy
przedniej, poros³y rolinnoci¹ wydmow¹, krzewami i
drzewami, wymagaj¹cymi ochrony, umocnieñ i pielêgnacji.
Wielkoæ: 0,87 ha.
B.1.0.3a  KX
Bulwar pieszy ze cie¿k¹ rowerow¹.
Po³o¿enie: zachodni odcinek promenady nadmorskiej.
Ustalenia: nawierzchnie utwardzone z rozró¿nieniem
trasy pieszej i trasy rowerowej, z nawierzchni utwardzonej wody opadowe odprowadziæ powierzchniowo,
ca³oæ wyposa¿yæ w parkowe owietlenie nocne. T =
0,15 ha.
B.1.0.4  ZW
Zieleñ wydmowa.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
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Wydzielony teren skarpy i pó³nocnych sk³onów wydmy
przedniej, poros³y rolonnoci¹ wydmow¹, krzewami i
drzewami, wymagaj¹cymi ochrony, umocnieñ i pielêgnacji.
Wielkoæ: 0,27 ha.
B.1.0.5  UT
Us³ugi turystyczne pla¿owe.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren przeznaczony jest na us³ugi turystyczne pla¿owe, a mianowicie na urz¹dzenia ratunkowo 
obserwacyjne, których zakres i organizacjê podano w
punkcie II.6.
Posiada wielkoæ 0,01 ha, zabudowa sezonowa, Po= [40
 50] m2.
Liczba zatrudnonych osób: 1  3.
Wielkoæ terenu i zabudowy przy uwzglêdnonych potrzebach mo¿e byæ zwiêkszona.
Liczba kondygnacji: do 1,5 kond. Nadto mo¿liwa wie¿a
obserwacyjna.
B.1.0.6.  ZW
Zieleñ wydmowa.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren skarpy i pó³nocnych sk³onów wydmy
przedniej.
Z uwagi na jego po³o¿enie pomiêdzy dwoma zejciami
na pla¿ê z placowego za³o¿enia Bulwaru S³onecznego
wymaga szczególnej ochrony, umocnienia i pielêgnacji
rolinnoci wydmowej.
Wielkoæ: 0,06 ha.
B.1.0.7  ZW
Zieleñ wydmowa.
Powierzchnia: jak B.1.0.1  UT.
Ustalenia: jak B.1.0.6  ZW
Wielkoæ: 0,26 ha.
B.1.0.8  UT
Us³ugi turystyczne pla¿owe.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren przeznaczony jest na us³ugi turystyczne na pla¿y, g³ównie na us³ugi z zakresu drobnej gastronomii i handlu, tak¿e na urz¹dzenia porz¹dkowo  gospodarcze.
Posiada wielkoæ 0,01 ha, zabudowa sezonowa, Po=[40
 50] m2.
Liczba zatrudnionych osób: 1  3.
Wielkoæ terenu i zabudowy przy uzasadnionych potrzebach mo¿e byæ zwiêkszona.
Liczba kondygnacji: do 1,5 kond.
B.1.0.9  KX
Nasada mola spacerowego (czêæ przywodna).
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Realizacja mola wymaga uzgodnieñ z Gdañskim Urzêdem
Morskim.
W jego konstrukcji nale¿y przewidzieæ pomieszczenia
gospodarcze do wypoczynku nawodnego, kasy, drobny
handel i gastronomiê.
Wielkoæ terenu: 0,07 ha.
B.1.0.10  KX.ZP
Nasada mola spacerowego (czêæ na wydmie).
Zejcia piesze na pla¿ê oraz wejcie na molo spacerowe
z towarzysz¹c¹ mo¿liwoci¹ wydmow¹ ukszta³towan¹
dekoracyjnie.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Ukszta³towanie i zagospodarowanie tego wydzielonego
terenu zrealizowaæ wraz z budow¹ mola.
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Tu te¿ mog¹ byæ rozwiniête us³ugi, o których mowa w
B.1.0.9  KX.
Wielkoæ 0,12 ha.
B.1.0.11  UT
Us³ugi turystyczne pla¿owe.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren przeznaczony jest na us³ugi turystyczne na pla¿y, a mianowicie na urz¹dzenia ratunkowo 
obserwacyjne, których zakres i organizacjê podano w
punkcie II. 6.
Posiada wielkoæ 0,01 ha, zabudowa sezonowa, Po= [40
-50] m2.
Liczba zatrudnionych osób: 1  3.
Wielkoæ terenu i zabudowy przy uzasadnoionych potrzebach mo¿e byæ zwiêkszona.
Liczba kondygnacji: do 1,5 kond. Nadto mo¿liwa wie¿a
obserwacyjna.
B.1.0.12  ZW
Zieleñ wydmowa.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Ustalenia: jak B.1.0.4  ZW
Wielkoæ: 0,29 ha.
B.1.0.12a  KX
Bulwar pieszy ze cie¿k¹ rowerow¹.
Po³o¿enie: odcinek promenady nadmorskiej na wschód
od ul. Morskiej
Ustalenia: nawierzchnie utwardzone z rozró¿nieniem trasy pieszej i trasy rowerowej, z nawierzchni utwardzonych
wody opadowe odprowadziæ powierzchniowo, ca³oæ
wyposa¿yæ w parkowe owietlenie nocne. T = 0,04 ha.
B.1.0.13  UT
Us³ugi turystyczne pla¿owe.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren przeznaczony jest na us³ugi turystyczne na pla¿y, a mianowicie
g³ównie na urz¹dzenia sanitarno  higieniczne (przebieralnie kabinowe, ustêpy i prysznice).
Posiada wielkoæ 0,01 ha, zabudowa sezonowa, Po=[40
 50] m2.
Liczba zatrudnionych osób: 1  3.
Wielkoæ terenu i zabudowy przy uzasadnionych potrzebach mo¿e byæ zwiêkszona.
Liczba kondygnacji: do 1,5 kond.
B.1.0.14  UT
Us³ugi turystyczne pla¿owe.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren przeznaczony jest na us³ugi turystyczne na pla¿y, a mianowicie na urz¹dzenia ratunkowo 
obserwcyjne, których zakres i organizacjê podano w punkcie II. 6.
Posiada wielkoæ 0,01 ha, zabudowa sezonowa, Po=[40
 50] m2.
Liczba zatrudnionych osób: 1  3.
Wielkoæ terenu i zabudowy przy uzasadnionych potrzebach mo¿e byæ zwiêkszona.
Liczba kondygnacji: do 1,5 kond. nadto mo¿liwa wie¿a
obserwcyjna.
B.1.0.15  PLP
Pla¿a piaszczysta.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren pla¿y posiada wielkoæ 2,50 ha.
Jego zagospodarowanie opisano w punkcie II.6.
Liczba jednoczesnych u¿ytkowników 1.250  2.500 osób.
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B.1.0.16  UT
Us³ugi turystyczne pla¿owe.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren przeznaczony jest na us³ugi turystyczne na pla¿y, a mianowicie g³ównie na urz¹dzenia wypoczynku nawodnego, urz¹dzenia porz¹dkowo  gospodarcze i drobne us³ugi z zakresu handlu i ma³ej gastronomii.
Posiada wielkoæ 0,01 ha, zabudowa sezonowa, Po= [40
 50] m2.
Liczba zatrudnionych osób: 1  3.
Wielkoæ terenu i zabudowy przy uzasadnionych potrzebach mo¿e byæ zwiêkszona.
Liczba kondygnacji: do 1,5 kond.
B.1.0.17  ZW
Zieleñ wydmowa.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Ustalenia: jak B.1.0.4  ZW
Wielkoæ: 1,50 ha.
B.1.0.17a  UTG
Us³ugi turystyczne i gastronomiczne zwi¹zane z bulwarem nadmorskim.
Teren wydmowy miêdzy zejciami do pla¿y od ul. Morskiej i od ul. ¯eromskiego.
Ustalenia: Pow. ogólna obiektu do 50 m2
Wielkoæ terenu 0,01 ha.
B.1.0.17b  KX
Bulwar pieszy ze cie¿k¹ rowerow¹.
Po³o¿enie: odcinek promenady nadmorskiej na zachód
od zejcia do pla¿y z ul. Korczaka.
Ustalenia: jak B.1.0.12a.
Wielkoæ: 0,60 ha.
B.1.0.17c  UTG
Us³ugi turystyczne i gastronomiczne zwi¹zane z buwarem nadmorskim.
Teren wydmowy miêdzy zejciami do pla¿y od ul. ¯eromskiego i ul. Robotników.
Ustalenia: Pow. ogólna obiektu do 50 m 2.
Wielkoæ terenu 0,01 ha.
B.1.0.18  UT
Us³ugi turystyczne pla¿owe.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren przeznaczony jest na us³ugi turystyczne na pla¿y, a mianowicie na urz¹dzenia sanitarno  higieniczne (przebieralnie, ustêpy i prysznice), tak¿e na urz¹dzenia porz¹dkowo  gospodarcze i inne.
Posiada wielkoæ 0,01 ha, zabudowa sezonowa, Po= [40
 50] m2.
Liczba zatrudnionych osób: 1  3.
Wielkoæ terenu i zabudowy przy uzasadnionych potrzebach mo¿e byæ zwiêkszona.
Liczba kondygnacji: do 1,5 kond.
B.1.0.19  UT
Us³ugi turystyczne pla¿owe.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren przeznaczony jest na us³ugi turystyczne na pla¿y, a mianowicie g³ównie na urz¹dzenia ratunkowo  obserwacyjne, których zakres i organizacjê podano w punkcie II.6.
Posiada wielkoæ 0,01 ha, zabudowa sezonowa, Po=[40
 50] m2.
Liczba zatrudnionych osób: 1  3.
Wielkoæ terenu i zabudowy przy uzasadnionych potrzebach moze byæ zwiêkszona.
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Liczba kondygnacji: do 1,5 kond. Nadto mo¿liwa wie¿a
obserwacyjna.
B.1.0.20  ZW
Zieleñ wydmowa.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Ustalenia: jak B.1.0.4  ZW.
Wielkoæ: 0,23 ha.
B.1.0.21  UT
Us³ugi turystyczne pla¿owe.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Wydzielony teren przeznaczony jest na us³ugi na pla¿y, a
mianowicie g³ównie na urz¹dzenia wypoczynku nawodnego, urz¹dzenia porz¹dkowo  gospodarcze i na drobny handel i ma³¹ gastronomiê.
Posiada wielkoæ 0,01 ha, zabudowa sezonowa, Po= [40
 50] m2.
Liczba zatrudnionych osób: 1  3.
Wielkoæ terenu i zabudowy przy uzasadnionych potrzebach mo¿e byæ zwiêkszona.
Liczba kondygnacji: do 1,5 kond.
B.1.0.22  ZW
Zieleñ wydmowa.
Po³o¿enie: jak B.1.0.1  UT.
Ustalenia: jak B.1.0.4  ZW.
Wielkoæ: 0,44 ha.
B.1.1.
Park rehabilitacyjno  wypoczynkowy.
Powierzchnia terenu 18 ha. Liczba jednoczesnych u¿ytkowników wraz z zatrudnionymi ok. 1400 do ok. 2.350
osób.
Zespó³ B.1.1 powinien zostaæ ukszta³towany zgodnie z
programem i w uk³adzie przestrzenno  funkcjonalnym
opisanym ogólnie w punkcie II.6.
B.1.1.1  ZL
Zieleñ lena na po³udniowych sk³onach wydmy przedniej stanowi¹ca otulinê przyrodnicz¹ parku rehabilitacyjno  wypoczynkowego.
Po³o¿enie: dzia³ka 681/1, T= 56,47 ha,
Skarb Pañstwa,Gdañski Urz¹d Morski  pas techniczny
od strony morza.
Wydzielony teren z tej dzia³ki poros³y lasem wymaga
ochrony, umocnieñ i pielêgnacji drzewostanu. Nie jest
przeznaczony do publicznego u¿ytkowania.
Wielkoæ: 0,62 ha.
B.1.1.1a  KX
Droga piesza z wydzielon¹ tras¹ rowerow¹.
Po³o¿enie: na zachód od ul. Ba³tyckiej, odcinek ³¹cz¹cy
bulwar nadmorski z zieleni¹ parkow¹.
Nawierzchnie utwardzone z rozró¿nieniem trasy pieszej i
trasy rowerowej. z nawierzchni utwardzonych wody opadowe odprowadziæ powierzchniowo, ca³oæ wyposa¿yæ
w nocne owietlenie parkowe. T= 0,04 ha.
B.1.1.2  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: na po³udnie od dzia³ki 681/1.
W³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Wydzielony teren i jego rolinnoæ przekszta³ciæ na park
przy zachowaniu wartociowego drzewostanu.
Wielkoæ: 0,10 ha.
B.1.1.3  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: na po³udnie od dzia³ki 681/1.
W³asnoæ Miasta Krynica Morska.
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Ustalenia: jak B.1.1.2  ZP.
Wielkoæ: 0,35 ha.
B.1.1.4  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: na po³udnie od dzia³ki 681/1.
W³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Ustalenia: jak B.1.1.2  ZP.
Wielkoæ: 0,58 ha.
B.1.1.5  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: na po³udnie od dzia³ki 681/1.
W³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Ustalenia: jak B.1.1.2  ZP, nadto razem parking dla rowerów
Wielkoæ: 0,16 ha.
B.1.1.6  UG.UH
Us³ugi gastronomiczne i handlowe.
Po³o¿enie: dzia³ka 681/1, T=56,47 ha,
Skarb Pañstwa, Gdañski Urz¹d Morski  pas techniczny
od strony morza.
Wydzielony teren z tej dzia³ki przeznacza siê na zabudowê mieszcz¹c¹ us³ugi gastronomiczne i handlowe. Zabudowa ta od strony zachodniej koñczy zespó³ zabudowy
Bulwaru S³onecznego i znajduje siê przy istniej¹cym wejciu na pla¿ê z ulicy Ba³tyckiej. Mog¹ w niej byæ lokalizowane urz¹dzenia porz¹dkowo  gospodarcze, m.in. kasy
wejcia na pla¿ê strze¿on¹.
Wielkoæ: 0,04 ha, Po = [720  900] m2.
Liczba jednoczesnych u¿ytkowników 60  75 osób.
Wysokoæ zabudowy: 1,5  2,5 kondygnacji, I=[1,44 
1,80].
B.1.1.7  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: czêæ dzia³ki 647, T = 0,4231 ha, Ls VI,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska
oraz czêæ dzia³ek 651/1 o T = 0,0043 ha i 651/2 o T =
1,5804 ha,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Ustalenia: jak B.1.1.2  ZP. Istniej¹c¹ substandardow¹
zabudowê us³ugow¹ nale¿y rozebraæ.
Wielkoæ dzia³ki: 0,47 ha.
W jej obrêbie po³o¿ona jest dzia³ka B.1.1.50  EE o przybli¿onej lokalizacji, do umieszczenia stacji transformatorowej T1.
B.1.1.8  UG.UH
Us³ugi gastronomiczne i handlowe.
Po³o¿enie: czêæ dzia³ek 651/1 o T = 0,0042 ha i 651/2 o
T = 1,5804 ha.
W³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Wydzielon¹ dzia³kê przeznacza siê na zabudowê mieszcz¹c¹ us³ugi gastronomiczne i handlowe.
Obowi¹zuje jednorodny sposób zabudowy, taki stan jak
na dzia³ce B.1.1.9  UGUH.
Wielkoæ dzia³ki: 0,04 ha, Po = [80  100] m2, liczba kondygnacji: do 1,5 kond.,
liczba jednoczesnych u¿ytkowników 10  40 osób, I =
[0,20  0,25].
B.1.1.9  UG.UH
Us³ugi gastronomiczne i handlowe.
Po³o¿enie: jak B.1.1.8  UG.UH.
Wydzielon¹ dzia³kê przeznacza siê na zabudowê mieszcz¹c¹ us³ugi gastronomiczne i handlowe.
Obowi¹zuje jednorodny sposób zabudowy, taki sam jak
na dzia³ce B.1.1.8  UG.UH.
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Wielkoæ dzia³ki: 0,04 ha, Po = [80  100] m2, liczba kondygnacji: do 1,5 kond., liczba jednoczesnych u¿ytkowników 10  40 osób, I = [0,20  0,25].
B.1.1.10  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: czêæ dzia³ki 647, LsVI, T = 0,4231 ha, czêci
dzia³ek 651/1 o T = 0,0043 ha i 651/2 o T = 1,5804 ha,
stanowi¹ce w³asnoæ Miasta Krynica Morska, oraz czêæ
dzia³ki 648, LsVI,T = 1,1538 ha.
Skarb Pañstwa, u¿ytkownik OW Perkoz  Przedsiêbiorstwo Robót Kolejowych nr 7 S.A. z siedzib¹ w Warszawie.
ustalenia: jak B.1.1.2  ZP. Wielkoæ: 0,52 ha.
B.1.1.11  UZ.MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: czêæ dzia³ek 651/1 o T = 0,0043 ha i 651/2 o
T = 1,5804 ha, LsVI,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Dzia³ka budowlana, T = 0,27 ha, Po = [820  1450] m2,
liczba kondygnacji 2,5  3,5,
liczba jednoczesnych u¿ytkowników 20  40 osób,I = [0,30
-0,54].
B.1.1.12  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 653/3, Ls VI, T = 2,6030 ha,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Ustalenia: jak B.1.1.2  ZP. Wielkoæ: 0,16 ha.
B.1.1.13  UZ.MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 653/3, Ls VI T = 2,6030 ha,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska, oraz na czêæ dzia³ki
653/1, T = 2,0297 ha, w³asnoæ Miasta Krynica Morska,
u¿ytkownik Zarz¹d Budynków Komunalnych w Elbl¹gu
ul. Ratuszowa 4, (Przedsiêbiorstwo Produkcyjno  Us³ugowe "Têcza" sp. z o. o.  J.G.U, Elbl¹g, ul. £êczycka 24).
Dzia³ka budowlana, T = 0,57 ha, Po = [1730  3050] m2,
liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 40  80 osób, I = [0,30  0,54].
Zabudowê ekstensywn¹ domków letniskowych rozebraæ.
Do adaptacji i rozbudowy mo¿na zachowaæ budynek o
trwa³ej konstrukcji, wskazany na rysunku planu (Rys. 20).
B.1.1.14  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 653/3, LsVI, T = 2,6030 ha,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Ustalenia: jak B.1.1.2  ZP, nadto nale¿y rozebraæ ekstensywn¹ zabudowê domków letniskowych a teren po nich
zagospodarowaæ w formie parku ogólnodostêpnego.
Wielkoæ: 0,22 ha.
B.1.1.15  US.UZ.UK
Us³ugi sportu, zdrowia i kultury  Dom Zdrojowy.
Po³o¿enie: czêæ dzia³ki 353/3. LsVI, T = 2,6030 ha, w³asnoæ równie¿ Miasta Krynica Morska,oraz czêæ dzia³ki
653/1, T = 2,0297 ha, w³asnoæ równie¿ Miasta Krynica
Morska, U¿ytkownik Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe Têcza sp z o.o.  J.G.U,
Elbl¹g ul. £êczycka 24.
Dzia³ka przeznaczona jest na budowê Domu Zdrojowego
o wielorakich funkcjach, na zespó³ basenów otwartych
rekreacyjnych, w tym te¿ na basen sportowy oraz na pla¿ê trawiast¹ i na parking dla rowerów. Istniej¹c¹ zabudowê ekstensywn¹ nale¿y rozebraæ. T = 0,54 ha, Po = [1900
 2.500] m2, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 122 
200 osób, liczba kondygnacji 3,5  4,5 I = [0,30  0,45].
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B.1.1.16  UG.UH.MZ
Us³ugi gastronomiczne i handlowe wraz z towarzysz¹c¹
funkcj¹ mieszkaln¹ (pokoje gocinne, mieszkanie)
Po³o¿enie: dzia³ki 684 o T = 0,0411 ha, 685/2 o T = 0,0605
ha i 653/4 o T = 0,0027 ha, w³asnoæ prywatna: Jan Gryniewicz.
Ca³oæ terenu i zabudowy ukszta³towaæ w nawi¹zaniu do
ogólnej koncepcji zabudowy bulwaru S³onecznego. Istniej¹cy budynek mo¿na rozbudowaæ. Wielkoæ nowej
dzia³ki scalonej 0,15 ha, Po = [400  770] m2, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 15  30 osób, I = [0,27  0,51].
B.1.1.17  UT.UG.UH
Us³ugi turystyczne, gastronomiczne i handlowe.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 685/1 o T = 0,5644 ha, w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
G³ówna zabudowa Frontu Morskiego przy Bulwarze S³onecznym przeznaczona na ogólnodostêpne us³ugi turystyczne, gastronomiczne i handlowe. Jej realizacja wymaga rozbiórki dotychczasowych budynków. Nowa zabudowa powinna zostaæ ukszta³towana w zwi¹zku z nowym Domem Zdrojowym (B.1.1.15  US.UZ.UK). Jej program u¿ytkowy ustaliæ w nawi¹zaniu do treci punktu II.6.T
= o,39 ha,
Po = [3200  4000] m2, liczba kondygnacji 2  2,5, liczba
jednoczesnych u¿ytkowników 270  330 osób, I = [0,82 
1,03].
B.1.1.18  UZ. MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: czêæ dzia³ki 653/1 o T = 2,0297 ha, w³asnoæ
Miasta Krynica Morska,
u¿ytkownik Przedsiêbiorstwo Produkcyjno  Us³ugowe
"Têcza" Sp. z o.o.  J.G.U., Elbl¹g ul. Lêczycka 24.
Istniej¹cy budynek orodka wczasowego adaptowaæ i
przystosowaæ na potrzeby hotelowo  uzdrowiskowe,
mo¿liwa jest jego rozbudowa. Zagospodarowanie dzia³ki
wykonaæ w nawi¹zaniu do zagospodarowania dzia³ek
B.1.1.15  US.UZ.UK i B.1.1.17  UT.UG.UH, tak¿e w nawi¹zaniu do s¹siaduj¹cych ci¹gów pieszych. T = 0,50 ha,
Po = [1520  2600] m2, liczba kondygnacji 3  3,5, liczba
jednoczesnych u¿ytkowników 30 -70 osób, I = [0,30 
0,54].
B.1.1.19  UZ.MZ.ZP
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: czêæ dzia³ki 653/1 o T = 2,0297 ha, w³asnoæ
Miasta Krynica Morska
u¿ytkownik Przedsiêbiorstwo Produkcyjno  Us³ugowe
Têcza Sp. z o.o.  J.G.U., Elbl¹g ul. £êczycka 24.
Istniej¹c¹ ekstensywn¹ zabudowê domkami letniskowymi nale¿y rozebraæ. T = 0,93 ha, Po = [2300  4100] m2,
liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 60  120 osób, I =[0,25  0,44].
Obecna forma tymczasowej zabudowy rekreacyjnej mo¿e
byæ utrzymana do czasu realizacji postanowieñ planu
dotycz¹cych tego obszaru. Dopuszcza siê bie¿¹ca konserwacjê istniej¹cych obiektów.
B.1.1.20  UG. UH
Ci¹g ma³ych us³ug gastronomicznych i handlowych przy
bulwarze pieszym prowadz¹cym do mola spacerowego
i pla¿y (ul. Morska).
Po³o¿enie: czêæ dzia³ki 656 o T = 0,3003 ha (ul. Morska)
oraz czêæ dzia³ki 653/1 o T = 2,0297 ha, w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Nowa zabudowa powinna byæ jednorodna na ca³ym ci¹gu us³ugowym, T = 0,07 ha, Po = ok.350 m2, liczba kon-
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dygnacji 1  1,5, I = ok.0,50.
B.1.1.21  UG.UK
Us³ugi gastronomiczne i kulturowe zamykaj¹ce now¹ zabudowê przy Bulwarze S³onecznym od strony wschodniej.
Po³o¿enie: czêci dzia³ki 681/1 o T = 56,47 ha, w³asnoæ
Skarbu Pañstwa, u¿ytkownik Gdañski Urz¹d Morski  pas
techniczny.
Zabudowê ukszta³towaæ w nawi¹zaniu do ca³oci zabudowy Frontu Morskiego Krynicy przy Bulwarze S³onecznym. T = 0,04 ha, Po = [720  900] m2, liczba kondygnacji 2,0  2,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 60  75
osób, I = [1,44  1,80].
B.1.1.22  ZL
Zieleñ lena na po³udniowych sk³onach wydmy przedniej stanowi¹ca otulinê przyrodnicz¹ parku rehabilitacyjno  wypoczynkowego.
Po³o¿enie: jak B.1.1.1  ZL
Ustalenia: jak B.1.1.1.  ZL. Wielkoæ: 0,19 ha.
B.1.1.22a  UTG
Urz¹dzenia turystyczne i gastronomiczne.
Po³o¿enie: wydma przypla¿owa na wschód od zejcia do
pla¿y z ul. Morskiej.
Us³ugi gastronomiczne i turystyczne uzupe³niaj¹ce funkcjê bulwaru nadmorskiego.
Ustalenia: powierzchnia ogólna do 50 m2.
B.1.1.23  W
Istniej¹ca przepompownia cieków sanitarnych.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 658 o T = 1,4574 ha, Ls VI,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska. Obiekt przewidziano
do adaptacji, ewentualnie modernizacji i do dalszej eksploatacji. T = 0.08 ha.
B.1.1.24  US
Us³ugi sportowe  korty tenisowe.
Po³o¿enie: jak B.1.1.23  W
Na terenie przewiduje siê korty tenisowe z miejscami dla
widzów. T = 0,24 ha, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 10  200 osób.
B.1.1.25  US.MN
Zaplecze us³ugowe kortów tenisowych z funkcj¹ mieszkaniow¹.
Po³o¿enie: jak B.1.1.23 -W
Ustalenia: T = 0,08 ha, Po = ok. 400 m2, liczba kondygnacji 2,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 5  10
osób, I = ok. 0,50.
B.1.1.26  UK
Amfiteatr  kino letnie.
Po³o¿enie: jak B.1.1.23  W.
Ustalenia: teren ukszta³towaæ i zagospodarowaæ w formie amfiteatru, wykorzystuj¹c istniej¹c¹ rzebê terenu. T
= 0,17 ha, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 600  900
osób.
B.1.1.27  ZP.W
Zieleñ parkowa z urz¹dzeniami kanalizacji deszczowej.
Po³o¿enie: jak B.1.1.23  W
Istniej¹cy drzewostan adaptowaæ a teren zagospodarowaæ w formie parku ogólnodostêpnego. W jego obrêbie,
w miejscu obni¿enia, zbudowaæ w formie dekoracyjnej
zbiornik retencyjny wód deszczowych o pojemnoci min.
150 m3 wraz z przepompowni¹. W obrêbie tego terenu
umieszczono równie¿ parking dla rowerów.
T = 0,42 ha.
B.1.1.28  ZL
Zieleñ lena na po³udniowych sk³onach wydmy przed-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 216 

niej stanowi¹ca otulinê przyrodnicz¹ parku rehabilitacyjno  wypoczynkowego.
Po³o¿enie: jak B.1.1.1 -ZL
Ustalenia: jak b.1.1.1  Zl. Wielkoæ 0,80 ha.
B.1.1.29  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 668 o T = 3,906 ha, Ls Vi,
w³asnoæ Miasta Krynicy Morskiej i czêciowo na terenie
659 (ul. ¯eromskiego), w³asnoæ równie¿ Miasta Krynicy
Morskiej.
Ustalenia: jak B.1.1.2  ZP. Wielkoæ 0,08 ha.
B.1.1.30  UG.UH
Ma³e us³ugi gastronomiczno  handlowe przy bulwarze
pieszo  rowerowym.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 668 o T = 3,9036 ha, Ls VI,
w³asnoæ Miasta Krynicy Morskiej,
 Ustalenia: T = 0,01 ha, Po = [40  50] m 2, liczba kondygnacji 1  1,5, liczba zatrudnionych 1  3 osób, I =
[0,40  50].
B.1.1.31  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: jak.1.1.30  UG.UH.
Ustalenia: jak B.1.1.2  ZP. Wielkoæ 0,97 ha.
B.1.1.32  US
Tereny sportowe przeznaczone g³ównie na mini golf, ale
te¿ i inne rodzaje sportu rekreacyjnego.
Po³o¿enie: jak B.1.1.30  UG.UH.
Ustalenia: teren zagospodarowaæ na cele sportowe. T =
0,31 ha, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 20  30 osób.
Funkcjonowanie terenu zespoliæ z programem B.1.1.35 
US.UG.
B.1.1.33  ZL
Zieleñ lena na po³udniowych sk³onach wydmy przedniej stanowi¹ca otulinê przyrodnicz¹ parku rehabilitacyjno  wypoczynkowego.
Po³o¿enie: jak B.1.1.1.  ZL.
Ustalenia: jak B.1.1.1  ZL. Wielkoæ 0,97 ha.
B.1.1.34  ZL
Zieleñ lena... (dalej tekst B.1.1.33  ZL).
Wielkoæ 0,33 ha.
B.1.1.35  US.UG
Zaplecze terenów sportowych z ma³¹ gastronomi¹.
Po³o¿enie: jak B.1.1.30  UG.UH.
Ustalenia: T = 0,01 ha. Po = [40  50] m2, liczba zatrudnionych 1  3 osób, liczba kondygnacji 1  1,5, I = [0,40 
0,50].
B.1.1.36  ZL
Zieleñ lena... (dalej tekst jak B.1.1.33  ZL).
Wielkoæ 0,44 ha.
B.1.1.37  ZP.W
Zieleñ parkowa z urz¹dzeniami kanalizacji deszczowej.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 670 o T = 0,8475 ha, LsVi,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Ustalenia: jak B.1.1.27  ZP.W, nadto umieciæ na tym terenie parking dla rowerów.
Wielkoæ 0,49 ha.
W obrêbie dzia³ki zlokalizowano dzia³kê B.1.1.52  EE na
umieszczenie trafostacji T3.
B.1.1.38  ZL
Zieleñ lena... (dalej tekst jak B.1.1.33  ZL)
Wielkoæ 0,82 ha.
B.1.1.39  UG.UH.UT
Orodek ogólnodostêpnych us³ug gastronomicznych,
handlowych i turystycznych, w tym informacji turystycz-
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nej, przeznaczony g³ównie dla kuracjuszy i wczasowiczów.
W nim mog¹ siê znaleæ równie¿ funkcje mieszkalne dla
osób pracuj¹cych w orodku i zapewniaj¹cych jego ci¹g³e w czasie funkcjonowanie.
Po³o¿enie: w pó³nocno  wschodniej czêsci dzia³ki 29/3 o
T = 17,8394 ha, w³asnoæ Skarbu Pañstwa, we w³adaniu
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Gdañsku.
Ustalenia: tymczasow¹ zbudowê drobnych us³ug rozebraæ, T = 0,25 ha, Po = [1200  1500] m2, liczba kondygnacji 2,5  3,5, w zabudowie wy¿szy akcent wysokociowy widoczny ze zbiegaj¹cych siê tu osi ulic i bulwarów
pieszych, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 60  75
osób, I = [0,48  0,60].
B.1.1.40  KX
Bulwary piesze i pieszo  rowerowe w zachodniej czêci
parku rehabilitacyjno -wypoczynkowego prowadz¹ce na
Wzgórze Krynickie.
Po³o¿enie: przebiegaj¹ przez dzia³ki 647 (w³. Miasta Krynica Morska), 648 (w³. Skarbu Pañstwa), 651/1 i 651/2 (w³.
Miasta Krynica Morska).
Ustalenia: nawierzchnia utwardzona z rozró¿nieniem tras
pieszych i tras rowerowych, wiêksze spadki na podejciu
na Wzgórze Krynickie wyposa¿yæ w schody terenowe, z
nawierzchni utwardzonych, wody opadowe odprowadziæ
kanalizacj¹ deszczow¹, na wierzcho³ku Wzgórza Krynickiego przewidziano budowê wie¿y widokowej, ca³oæ terenu wyposa¿yæ w parkowe owietlenie nocne. T = 0,92
ha.
B.1.1.41  KX.KL
Droga pieszo  jezdna klasy X.L. (ul. Ba³tycka i jej odga³êzienia) zapewniaj¹ca dojcie i dojazdy g³ównie gospodarcze do pla¿y i dzia³ek skupionych przy Bulwarze S³onecznym i placem wejciowym na molo spacerowe.
Po³o¿enie: drogi przebiegaj¹ przez dzia³ki 652 (ul. Ba³tycka, w³, Miasta Krynica Morska), 653/3 (w³. Miasta Krynica
Morska), 685/1 (w³. Miasta Krynica Morska), 653/1 (w³.
Miasta Krynica Morska).
Ustalenia: nawierzchnie utwardzone z rozróznieniem tras
pieszo-jezdnych i rowerowych, z nawierzchni utwardzonych wody opadowe odprowadziæ kanalizacjê deszczow¹, w pasie drogi przebiegaj¹ ci¹gi uzbrojenia terenu (zob.
Rys. 4), ca³oæ wyposa¿yæ w parkowe owietlenie nocne. T = 0,84.
B.1.1.42  KX
Bulwar pieszy ze cie¿k¹ rowerow¹.
Po³o¿enie: przebiega przez dzia³ki 653/3 (w³. Miasta Krynicy Morskiej) i 653/1 (w³. Miasta Krynica Morska).
Ustalenia: nawierzchnie utwardzone z rozró¿nieniem trasy pieszej i trasy rowerowej, z nawierzchni utwardzonych
wody opadowe odprowadziæ kanalizacjê deszczow¹, w
pasie bulwaru przebiegaj¹ ci¹gi uzbrojenia terenu (zob.
Rys.4),
ca³oæ wyposa¿yæ w parkowe owietlenie nocne. T =
0,12 ha.
B.1.1.43  KX
Plac pieszy przed Domem Zdrojowym na Bulwarze S³onecznym z dwoma zejciami na pla¿ê.
Po³o¿enie: plac zajmuje czêæ dzia³ek 686/1 (w³. Skarbu
Pañstwa, u¿ytkownik GUM  pas techniczny) i 685/1 (w³.
Miasta Krynicy Morskiej).
Ustalenia: ca³oæ placu ukszta³towaæ w nawi¹zaniu do
zagospodarowania wydzielonych terenów otaczaj¹cych
g³ównie w nawi¹zaniu do zabudowy terenów B.1.1.17 
UT.UG.UH i B.1.1.15  US.UZ.UK. Z nawierzchni utwar-
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dzonych wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹ (zob. Rys 4), ca³oæ wyposa¿yæ w owietlenie nocne. T = 0,09 ha.
B.1.1.44  KW
G³ównie dojcie na pla¿ê i molo spacerowe (ul. Morska),
plac pieszy przed nasad¹ mola, fragment bulwaru pieszego i rowerowego.
Po³o¿enie: zajmuj¹ czêci dzia³ek 685/1 (w³. Miasta Krynica Morska), 656 (w³. Miasta Krynica Morska) i 653/3 (w³.
Miasta Krynica Morska).
Ustalenia: do adaptacji i modernizacji przeznacza siê schody terenowe ul. Morska, nowe nawierzchnie utwardzone
ukszta³towaæ tak, by wydzieliæ w nich trasy piesze i rowerowe, ca³oæ terenów zagospodarowaæ w nawi¹zaniu do
zagospodarowania i zabudowy B.1.0.10  KX.ZP (nasada
mola spacerowego), B.1.1.17  UT.UG.UH (Bulwar S³oneczny i jego zabudowa), B.1.1.18  UZ.MZ oraz B.1.1.21
 UG.UK. Z nawierzchni utwarzonych wody opadowe
odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹, teren wyposa¿yæ w
owietlenie parkowe nocne. T= 0,46 ha.
B.1.1.45  KX
Dojcie piesze do pla¿y z platform¹ widokow¹.
Po³o¿enie: znajduje siê na terenie czêci dzia³ki 686/1 o T
= 56,4700 ha, w³asnoæ Skarbu Pañstwa we w³adaniu
Gdañskiego Urzêdu Morskiego  pas techniczny.
Ustalenia: nawierzchnia docia i platformy widokowej
utwardzona, parkowe owietlenie nocne. T = 0,11 ha.
B.1.1.46  KX
Dojcie i platforma widokowa.
Po³o¿enie: jak B.1.1.45  KX
Ustalenia: jak B.1.1.45  KX
T = 0,06 ha.
B.1.1.47  KX
G³ówny bulwar pieszy i rowerowy u podnó¿a po³udniowego wydmy przedniej oraz promenady spacerowe parku rehabilitacyjno  wypoczynkowego.
Po³o¿enie: zajmuj¹ czêci dzia³ek 658 (w³.Miasta Krynica
Morska), 659 (w³. j. w.  ul. ¯eromskiego), 668 (w³. j.w.), 671/
1 (w³. j. w.  ul. Robotników), 669 (w³. j. w.), 670 (w³. j. w.).
Ustalenia: nawierzchnie ci¹gów pieszych i rowerowych
o zró¿nicowanych materia³owo trasach, z nawierzchni
utwardzonych wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹
deszczow¹, w pasach bulwarów przebiegaj¹ trasy intrastruktury technicznej (zob. Rys. 4), ca³oæ wyposa¿yæ w
parkowe owietlenie nocne. T = 1,58 ha.
B.1.1.48  KX
Dojcie i platforma widokowa.
Po³o¿enie: jak B.1.1.45  KX
Ustalenia: jak B.1.1.45  KX
T = 0,11 ha.
B.1.1.49  KX
Dojcia do pla¿y z wie¿¹ widokow¹ na wzniesieniu wydmy przedniej.
Po³o¿enie: jak B.1.1.45  KX
Ustalenie: jak B.1.1.45  KX, nadto przewiduje siê budowê wie¿y widokowej na wierzcho³ku wydmy (11 m
n.p.m.). T= 0,19 ha.
B.1.1.49a  UTG
Urz¹dzenia turystyczne i gastronomiczne, wie¿a widokowa z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.
Po³o¿enie: Wydma przypla¿owa miêdzy zejciami do pla¿y z ul. Robotników i z ul. Korczaka.
Ustalenia: powierzchnia ogólna do 100 m2.
Powierzchnia terenu 0,02 ha.
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B.1.1.50  EE (T.1)
Miejsce lokalizacji trafostacji T.1.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 651 (w³. Miasta Krynica Morska).
Ustalenia: Stacjê i jej otoczenie ukszta³towaæ w nawiazaniu do zagospodarowania wydzielonego terenu B.1.1.7 
ZP. T = 0,003 ha, Po= ok. 10 m2.
B.1.1.51  EE (T.2)
Miejsce lokalizacji trafostacji T.2.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 658 (w³. Miasta Krynicy Morskiej) przy istniej¹cej przepompowni cieków.
Ustalenia: Stacjê i jej otoczenie ukszta³towaæ w nawi¹zaniu do zagospodarowania wydzielonego terenu B.1.1.23
 W i B.1.1.44  KX.
T = 0,004 ha, Po = ok. 10 m 2.
B.1.1.52  EE (T.3)
Miejsce lokalizacji trafostacji T.3.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 670 (w³. Miasta Krynica Morska).
Ustalenia: Stacjê i jej otoczenie ukszta³towaæ w nawi¹zaniu do zagospodarowania wydzielonego terenu B.1.1.37
 ZP.W. T = 0,003 ha, Po = ok. 10 m2.
B.2.2 i C.2.1.
Zespó³ zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego.
Powierzchnia terenu: 5,33 + 1,85 = 7,18 ha.
Liczba jednoczesnych u¿ytkowników wraz z zatrudnionymi ok. 370 do 650 osób.
Zespól powinien zostaæ ukszta³towany zgodnie z programem i w uk³adzie przestrzenno  funkcjonalnym opisanym ogólnie w punkcie II.6.
B.2.0.1  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: w obrêbie czêci dzia³ki 651/1 o T = 0,0043 ha
i 651/2 o T = 1,5804 ha, Ls VI, w³asnoæ Miasta Krynica
Morska.
Zachowuj¹c istniej¹cy wartociowy drzewostan, nale¿y
wydzielony teren zagospodarowaæ jako fragment wejciowy parku rehablitacyjno  wypoczynkowego.
Wielkoæ 0,39 ha.
B.2.0.2  ZP
Zieleñ parkowa.
Po³o¿enie: w obrêbie czêci dzia³ki 653/3 o T = 2,6030
ha, w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Ustalenia: jak B.2.0.1  ZP. Wielkoæ 0,14 ha.
B.2.0.3  EE
Istniej¹c¹ i adaptwana trafostacja T-5182 Plastyk przy
ul. Robotników.
Po³o¿enie: jak B.2.0.1 ZP.
Ustalenia: zagospodarowanie terenu wokól stacji wykonaæ w nawi¹zaniu do ukszta³towania i zagospodarowania terenu zieleni parkowej B.2.0.1  ZP.
Wielkoæ 0,02 ha.
B.2.0.4  KL
Fragment ulicy Robotników  ulica zbiorcza obwodowa.
Po³o¿enie: w obrêbie terenów komunalnych dróg i ulic
671/1 o T = 1,1727 ha,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Ulicê ukszta³towaæ w klasie technicznej ulicy zbiorczej
obszarowej KZ o 1/2 ze cie¿k¹ rowerow¹ po pólnocnej
stronie jezdni. Wykszta³ciæ wjazd na ci¹g pieszo-jezdny
B.2.0.5  KX.KL (ul. Ba³tycka) o nawierzchni dla pieszych
i samochodów, g³ównie dostawczych, gospodarczych i
specjalnych, dla rowerów (cie¿ka rowerowa). Z na-
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wierzchni utwardzonych wody opadowe nale¿y odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹.
Ca³oæ terenu wyposa¿yæ w owietlenie nocne. Wielkoæ
0,09 ha.
B.2.0.5  KX.KL
Fragment ul. Ba³tyckiej.
Po³o¿enie: w obrêbie terenów komunalnych dróg i ulic 652
o T = 0,1796 ha, w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Ulicê Ba³tyck¹ ukszta³towaæ jako ci¹g pieszo-jezdny L 1/2.
X dla pieszych i samochodów, umo¿liwiaj¹cy dojcie i
dojazd do pla¿y i wydzielonych terenów parku rehabilitacyjno  wypoczynkowego, oraz jako ciezkê rowerow¹.
Z nawierzchni utwardzonych wody opadowe nale¿y odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹. Ca³oæ terenu wyposa¿yæ w parkowe owietlenie nocne. Wielkoæ 0,09 ha.
B.2.0.6  ZP.W
Zieleñ parkowa z urz¹dzeniami kanalizacji sanitarnej.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 658 o T = 1,4574 ha, LsVI,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Wydzielony teren zagospodarowaæ jako fragment parku
rehabilitacyjno  wypoczynkowego, zachowuj¹c wartociowy drzewostan. Urz¹dzenia kanalizacji sanitarnej przewidziane do adaptacji z niezbêdn¹ ich modernizacj¹.
B.2.0.7  UZ.MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: w obrêbie dzia³ki 668 o T = 3,9036 ha, LsVI,
w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Wydzielony teren przeznaczony jest na zak³ad lecznictwa
uzdrowiskowego  sanatorium, T = 0,76 ha, Po = [2300
 4100] m2, liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 55  110 osób, I = [0,30  0,54].
Mo¿liwe jest ³¹czne zagospodarowanie terenu z B.2.0.8 
UZ.MZ, B.2.0.16  KX i B>2.0.9  UZ.MZ.
B.2.0.8  UZ.MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: jak B.2.0.7  UZ.MZ.
Wydzielony teren przeznaczony jest na zak³ad lecznictwa
uzdrowiskowego  sanatorium, T = 0,56 ha, Po = [1700
 3000], liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba jednoczesnych
u¿ytkowników 50  80 osób, I = [0,30  0,54]. Mo¿liwe
jest ³¹czne zagospodarowanie terenu z B.0.2.7  UZ.MZ,
B.2.0.16  KX i B.2.0.9  UZ.MZ.
B.2.0.9  UZ.MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³¿enie: jak B.2.0.7  UZ.MZ.
Wydzielony teren przeznaczony jest na zak³ad lecznictwa
uzdrowiskowego  sanatorium, T = 0,56 ha, Po = [1700
 3000] m2, liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 50  80 osób, I = 0,30  0,54. Mo¿liwe jest ³¹czne zagospodarowanie terenu z B.2.0.7 
UZ.MZ, B.2.0.8  UZ.MZ i B.2.0.16  KX.
B.2.0.10  MN
Adaptowane dzia³ki budowlane mieszkalnictwa o niskiej
intensywnoci zabudowy.
Po³o¿enie: dwie dzia³ki budowlane 681/2 o T = 0,0388 ha,
zabudowana domem mieszkalnym, w³asnoæ prywatna
Jurczyk Andrzej i Krystyna oraz £ukasiak Renata i Ryszard,
oraz 681/ 4 o T = 0,0201 ha, bez zabudowy, w³asnoæ
prywatna Jurczyk Andrzej i Krystyna.
Potwierdza siê dotychczasow¹ funkcjê, T = ok. 0,06 ha,
Po = [200  300] m2, liczba kondygnacji 1,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 4  9 osób, I = [0,33  0,50].
Istnieje mo¿liwoæ zabudowy dzia³ki 681/4 w nawi¹zaniu
do zabudowy wystêpuj¹cej na dzia³kach s¹siednich.
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B.2.0.11 UZ.MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: na dzia³ce 681/3 o T = 0,1701 ha, w³asnoæ
Miasta Krynica Morska, oraz na czêæ dzia³ki 682, w³asnoæ do rozpoznania, LsVI.
Wydzielony teren przeznaczony jest na zak³ad lecznictwa
uzdrowiskowego  sanatorium, T = 0,31 ha, Po = [950 
1660] m2, liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 40  50 osób, I = [0,30  0,54].
B.2.0.12  UZ.MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: na czêci dzia³ki 682, w³asnoæ do rozpoznania, LsVI.
Wydzielony teren przeznaczony jest na zak³ad lecznictwa
uzdrowiskowego  sanatorium, T = 0,23 ha, Po = [700 
1250], liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba jednoczesnych
u¿ytkowników 20  35 osób, I = [0,30  0,54]. Mo¿liwe
jest ³¹czne zagospodarowanie i zabudowa terenu z
B.2.0.13  UZ.MZ.
B.2.0.13  UZ. MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: jak B.2.0.12  UZ.MZ oraz w czêci dzia³ek 669
o T = 0,1094 ha, w³asnoæ Miasta Krynica Morska, i 670
o T = 08475 ha, LsVI, w³asnoæ równie¿ Miasta Krynica
Morska.
Wydzielony teren przeznaczony jest na zak³ad lecznictwa
uzdrowiskowego  sanatorium, T = 0,28 ha, Po = [850 
1500] m2, liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 20  40 osób, I = [0,30  0,54]. Mo¿liwe jest ³¹czne zagospodarowanie i zabudowa terenu z
B.2.0.12  UZ.MZ.
B.2.0.14  KX
Droga piesza.
Po³o¿enie: dzia³ka 680, droga, w³asnoæ komunalna Miasta Krynica Morska.
Drogê ukszta³towaæ jako jedno z wejæ do parku rehabilitacyjno  wypoczynkowego. Z utwardzonych nawierzchni wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹.
Wyposa¿yæ w parkowe owietlenie nocne. T = 0,05 ha.
B.2.0.15  KL
Ulica z jezdni¹ lokaln¹ klasy technicznej KL 1/2, bulwarem pieszym i we fragmencie ze cie¿k¹ rowerow¹ (zob.
Rys. 3).
Po³o¿enie: czêæ terenu 659, droga w³asnoæ komunalna
Miasta Krynica Morska (odcinek ul. ¯eromskiego), dzia³ka 667, droga, o T = 0,3371 ha, w³asnoæ Miasta Krynica
Morska (droga ³¹cz¹ca ul. ¯eromskiego i ul. Robotników),
czêæ terenu 671/1 o T = 1,1727 ha, w³asnoæ Miasta
Krynica Morska (odcinek ul. Robotników), czêæ dzia³ki
682 o w³asnoci do rozpoznania.
Ulicê ukszta³towaæ jako ci¹g komunikacyjny obs³uguj¹cy
bezporednio przylegaj¹ce do niego dzia³ki o ró¿nym
przeznaczeniu u¿ytkowym. Jezdnia powinna posiadaæ
parametry techniczne KL 1/2, przy niej wykszta³ciæ trasy
piesze i trasê rowerow¹, uwzglendniaj¹c propozycje
przedstawione na Rys. 3 w skali 1:500. Z nawierzchni
utwardzonych wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹
deszczow¹. Ca³oæ wyposa¿yæ w owietlenie nocne. T =
0,78 ha.
B.2.0.16  KX
Droga piesza.
Po³o¿enie: czêæ dzia³ki 668 o T = 3,9036 ha, LsVI, w³asnoæ Miasta Krynica Morska.
Drogê ukszta³towaæ jako przejcie piesze prowadz¹ce, w
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przed³u¿eniu przejcia B.2.0.14  KX, do parku rehabilitacyjno  wypoczynkowego. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹.
Ca³oæ nale¿y wyposa¿yæ w parkowe owietlenie nocne.
T = 0,11 ha.
B.2.0.17  KZ
Ulica zbiorcza obwodowa.
Po³o¿enie: czêæ terenu 683 o T = 0,4762, droga, w³asnoæ komunalna Miasta Krynica Morska (odcinek ul.
Korczaka), czêæ terenu 670 o T = 0,8475 ha, w³asnoæ
Miasta Krynica Morska, czêæ terenu 29/3 o T = 1,8394
ha, w³asnoæ Skarbu Pañstwa, U¿ytkowana przez regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Gdañsku.
Ulicê ukszta³towaæ jako ulicê zbiorcz¹ obwodow¹ a klasie technicznej KZo 1/2.
Wyposa¿yæ j¹ w bulwary piesze i cie¿kê rowerow¹. Propozycjê geometrii rozwi¹zañ komunikacyjnych przedstawiono na Rys. 3 w skali 1: 500. Z nawierzchni utwardzonych wody opadowe nale¿y odprowadziæ do kanalizacji
deszczowej.
Obowi¹zuje owietlenie nocne ulicy. W jej pasie terenu
przebiegaj¹ ci¹gi infrastruktury tecznicznej. T = 0,76 ha.
C.2.1.1  UH
Orodek handlowy.
Po³o¿enie: w czêci terenów 29/3 o T = 17,8394 ha, Ls,
w³asnoæ Skarbu Pañstwa we w³adaniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Gdañsku.
Istniej¹c¹ tymczasow¹ zabudowê ekstensywnie wykorzystuj¹c¹ teren rozebraæ. Na wydzielonej na orodek us³ugowy dzia³ce zrealizowaæ zabudowê trwa³¹, T = 0,06 ha,
Po = [150  450] m2, liczba kondygnacji 1  2,5, liczba
zatrudnionych 5  10 osób, I = [0,25  0,75]. Orodek
powinien byæ dostêpny z trzech ci¹gów komunikacyjnych:
B.2.0.17  KZ (ul. Korczaka), C.2.1.7  KX.KL (ul. Sienkiewicza) i C.2.1.6  KX.
C.2.1.2 UZ. MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuczy.
Po³o¿enie: zapis jak w C.2.1.1  UH.
Wydzielony teren przeznaczony jest na zak³ad lecznictwa
uzdrowiskowego  sanatorium. Tymczasow¹ zabudowê
ekstensywnie wykorzystuj¹c¹ teren nale¿y rozebraæ. T =
0,47 ha, Po = [1450  2530] m2, liczba kondygnacji 2,5 
3,5, nadto akcent wysokociowy w rejonie pó³nocnego
naro¿nika terenu, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 35
 70 osób, I = {0,30  0,54]. Mozliwe jest ³¹czne zagospodarowanie terenu z C.2.1.3  UZ. MZ, C.2.1.4  UZ.MZ i
C.2.1.5  UZ.MZ, jako inwestycji ³¹cznej lub inwestycji
³¹czonych.
C.2.1.3  UZ.MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: zapis jak w C.2.1.1  UH.
Wydzielony teren przeznaczony jest na zak³ad lecznictwa
uzdrowiskowego  sanatorium. Tymczasow¹ zabudowê
nale¿y rozebraæ, wykorzystuj¹c ewentualnie jej elementy
do realizacji nowych budynków zak³adu. T = 0,27 ha, Po
= [800  1450] m2, liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba
jednoczesnych u¿ytkowników 20  40 osób,
I = [0,30  0,54]. Mo¿liwe jest ³¹czne zagospodarowanie
terenu z C.2.1.2  UZ. MZ, C.2.1.4  UZ. MZ i C.2.1.5 
UZ.MZ, jako inwestycji ³¹czonej lub inwestycji ³¹czonych.
C.2.1.4  UZ. MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: zapis jak C.2.1.1  UH.
Wydzielony teren przeznaczony jest na zak³ad lecznictwa
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uzdrowiskowego  sanatorium. T = 0,31 ha, Po = [950 
1660] m2, liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 40  50 osób, I = [0,30  0,54]. Mo¿liwe jest ³¹czne zagospodarowanie terenu z C.2.1.2  UZ.
MZ, C.2.1.3  UZ.MZ i C.2.1.5  UZ.MZ, jako inwestycji
³¹czonej lub inwestycji ³¹czonych.
C.2.1.5  UZ.MZ
Zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego dla kuracjuszy.
Po³o¿enie: zapis jak w C.2.1.1  UH.
Wydzielony teren przeznaczony jest na zak³ad lecznictwa
uzdrowiskowego  sanatorium. T = 0,44 ha, Po = [1350
 2360] m2, liczba kondygnacji 2,5  3,5, liczba jednoczesnych u¿ytkowników 30  65 osób, I = [0,30  0,54]. Mo¿liwe jest ³¹czne zagospodarowanie terenu z C.2.0.2  UZ.
MZ, C.2.0.3  UZ.MZ i C.2.0.4  UZ.MZ, jako inwestycji
³¹czonej lub inwestycji ³¹czonych.
C.2.1.6  KX
Przejcie piesze.
Po³o¿enie: zapis jak w C.2.1.1 UH.
Na wydzielonym terenie ukszta³towaæ przejcia piesze.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadziæ nale¿y kanalizacj¹ deszczow¹. Przejcie wyposa¿yæ
w parkowe owietlenie nocne. T = 0,04 ha.
C.2.1.7  KX.KL
Droga jezdna, piesza i rowerowa.
Po³o¿enie: zapis jak w C.2.1.1  UH. Ulica Sienkiewicza.
W pasie ulicznym ukszta³towaæ jezdniê o klasie technicznej KlL 1/2, bulwar pieszy, jako jedno z g³ównych dojæ
miejskich do parku rehabilitacyjno  wypoczynkowego i
do k¹pieliska morskiego, oraz cie¿kê rowerow¹ o dwóch
pasmach ruchu (KX). W pasie ulicy przebiegaj¹ i przebiegaæ bêd¹ ci¹gi infrastruktury technicznej (zob. Rys. 4).
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadziæ nale¿y kanalizacj¹ deszczow¹.
Ulicê wyposa¿yæ w owietlenie nocne. T = 0,26 ha.
§6
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnej strefy nadmorskiej w Krynicy Morskiej w skali 1:500
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 oraz aneks do w/w planu 
promenada nadmorska stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y i zawieraj¹cy:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 strefy ochrony krajobrazu i punkty widokowe,
 obiekty wpisane do rejestru zabytków,
 obiekty o wartociach historycznych do zachowania i ochrony,
 granice historycznych podzia³ow,
 wyró¿nione drogi i ulice,
 wyró¿nione ci¹gi piesze, pieszojezdne i rowerowe,
 wyró¿niony drewostan w obrêbie terenów funkcjonalnych,
 linie projektowanego i istniej¹cego uzbrojenia,
 symbole literowe i cyfrowe dla poszczegolnych terenów wyróznionych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§7
Ustala siê stawkê procwntow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci  0 %.
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§8
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku celem
og³oszenia jej w Dzienniku Urzedowym Województwa
Pomorskiego,
2) zamieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Krynicy Morskiej,
3) umo¿liwienia wszystkim zainteresowanym wgl¹du do
uchwalonego dokumentu i wydawania wypisów i wyrysow z ustaleñ planu.
§9
Traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica Morska zatwierdzony uchwa³¹
Nr VII/36/93 z dnia 8 listopada 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z 1993 r. Nr 17, poz. 130) w czêci objêtej granicami okrelonymi w § 1.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pk 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Krynica Morska
W. Sidor

74
UCHWA£A Nr XVII/122/2000
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 1 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn.

§3
Integraln¹ czêci¹ zmiany planu s¹ rysunki:
1) rysunki nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i 1F w skali 1: 10 000,
2) rysunki nr 2A, 2B, w skali 1: 1000,
które stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.
§4
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w § 1, § 2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej;
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
nr XVII/122/2000 Rady Gminy w Kwidzynie z dnia 1
grudnia 2000 r.;
3) rysunku zmiany planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki wymienione w § 3 uchwa³y;
4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu  nale¿y
przez to rozumieæ tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunkach zmian planu;
5) dopuszczeniu  nale¿y przez to rozumieæ zgodnoæ ze
zmian¹ planu w przypadkach mo¿liwych lecz nie zalecanych, wymagaj¹cych uzasadnienia ze strony inwestora, zgody Zarz¹du Gminy oraz spe³nienia ewentualnych warunków wymienionych w przepisach szczegó³owych.
§5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, która wynosi 0% dla wszystkich terenów objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§6

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

1. Planowany gazoci¹g w czêci liniowej (ruroci¹g) nie
wymaga obs³ugi ze strony gminnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, ani specjalnego dojazdu.
2. Warunki zasilania w media urz¹dzeñ wêz³owych dla
obs³ugi planowanego gazoci¹gu podaj¹ przepisy szczegó³owe § § 8 i 9.
3. Ruroci¹g do przesy³u gazu, o którym mowa w dalszych
przepisach § § 7-9 zalicza siê do inwestycji mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska wg § 3 pkt 3 lit.b rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z 13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52,
poz. 284), wymagaj¹cych opracowania oceny oddzia³ywania na rodowisko.

§1

§7

Uchwala siê zmianê nr 1 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn w
zakresie trasy gazoci¹gu wysokiego cinienia prowadz¹cej z W³oc³awka do Gdyni, która przecina obszar gminy
Kwidzyn (od gminy Gardeja do rzeki Wis³y w rejonie Korzeniewa).

Na rysunku planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia
graficzne:
1) liniê wyznaczaj¹c¹ trasê planowanego gazoci¹gu nale¿y traktowaæ jako orientacyjny przebieg osi tego
gazoci¹gu, stosownie do skali rysunku zmiany planu, przy czym dopuszcza siê korekty na etapie tyczenia geodezyjnego oraz w ramach nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy;
2) ustalenie w pkt 1 dotyczy odpowiednio miejsc kolizji z
drogami, liniami kolejowymi, uzbrojeniem terenu oraz
z podstawowymi ciekami wodnymi.

Na podstawie art. 26 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), uchwala siê, co nastêpuje:

§2
Przedmiotem zmiany planu jest trasa gazoci¹gu wysokiego cinienia oznaczona symbolem G, ³¹cznie z niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.
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Poz. 74
§8

Na trasie przebiegu gazoci¹gu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) program zagospodarowania:
 gazoci¹g wysokiego cinienia W³oc³awek-Gdynia
o cinieniu roboczym 8,4 MPa i rednicy nominalnej 500 mm;
2) gazoci¹g nale¿y usytuowaæ pod powierzchni¹ terenu, a jego trasa powinna byæ trwale oznakowana;
3) gazoci¹g nie mo¿e spowodowaæ zmiany u¿ytkowania terenów rolnych;
4) na terenach poroniêtych lasem, przez które prowadzi trasa gazoci¹gu:
a) w pasie terenu o szerokoci 6 m wymagane jest
trwa³e usuniêcie drzew i krzewów dla potrzeb eksploatacji gazoci¹gu,
b) w pasie terenu o szerokoci 10,5 m dopuszcza
siê usuniêcie drzew i krzewów na czas trwania
budowy;
5) kolizje gazoci¹gu z urz¹dzeniami technicznymi nale¿y rozwi¹zaæ w postaci przejæ podziemnych, w tym:
a) kolizje z drogami publicznymi wymagaj¹ parametrów przepustu jak dla dróg utwardzonych, niezale¿nie od obecnego stanu tych dróg, ponadto
obowi¹zuje ochrona zadrzewieñ przydro¿nych na
trasie Kwidzyn-Rakowiec (aleja) oraz przy drodze
z Korzeniewa na pó³noc wzd³u¿ wa³u przeciwpowodziowego (szpaler lip),
b) kolizje z liniami kolejowymi wymagaj¹ zabezpieczeñ zgodnych z polsk¹ norm¹,
c) kolizje z urz¹dzeniami infrastruktury technicznej,
takimi jak urz¹dzenia wodoci¹gowe, kanalizacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne itp., wymagaj¹
zabezpieczeñ zgodnych z polskimi normami,
d) kolizje wymienione w lit. a, b, c wymagaj¹ ponadto uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,
e) kolizje z podstawowymi ciekami wodnymi oraz z
wa³em przeciwpowodziowym wymagaj¹ pozwolenia wodnoprawnego, przy czym pod dnem Wis³y nale¿y wykonaæ przewiert,
f) kolizje z obszarami zmeliorowanymi sieci¹ drenarsk¹ i rowami otwartymi wymagaj¹ operatów
wodno-prawnych oraz odbudowy naruszonych
urz¹dzeñ bezporednio po u³o¿eniu odcinka gazoci¹gu,
6) gazoci¹g wymaga parametrów technicznych, które
umo¿liwiaj¹ lokalizacjê obiektów budowlanych w odleg³oci co najmniej 16,25 m od zewnêtrznej cianki
gazoci¹gu, co stanowi odleg³oæ zmniejszon¹
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i
Handlu z 14.11.1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe
(Dz. U. Nr 139, poz. 686), przy czym na odcinkach,
gdzie trasa planowanego gazoci¹gu Æ 500 biegnie
wzd³u¿ istniej¹cego gazoci¹gu Æ 400, nale¿y
uwzglêdniæ nak³adanie siê obu odleg³oci bezpiecznych;
7) warunki tymczasowego zagospodarowania terenów
na okres trwania budowy:
a) zajêcie pasa terenu o szerokoci ok. 20 m, w tym
wykop, ha³da gruntu, miejsce na rury i pas komunikacyjny, a na terenach zalesionych odpowiednio 10,5 m,
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b) w pasie robót ziemnych wymagane jest zdjêcie i
zabezpieczenie humusu,
c) po zakoñczeniu robót teren nale¿y zrekultywowaæ
i przywróciæ do stanu sprzed rozpoczêcia budowy,
d) przeciêcia zboczy dolin rzecznych, np. Wis³y i Liwy,
nale¿y zabezpieczyæ przed erozj¹ w trakcie prac budowlanych,
e) w szczególnych przypadkach dopuszcza siê budowê dróg tymczasowych np. dla potrzeb przewiertu pod dnem Wis³y,
f) na terenach zalesionych warunki zagospodarowania na okres trwania budowy nale¿y uzgodniæ z jednostk¹ zarz¹dzaj¹c¹ lasem;
8) ochrona archeologiczna W (obszar ochrony archeologicznej wed³ug planu ogólnego gminy), w wyznaczonych miejscach:
a) ochrona napotkanych reliktów archeologicznych,
rejon koncentracji stanowisk archeologicznych,
b) wymagane jest uzgodnienie z w³aciwym konserwatorem zabytków decyzji warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz dokumentacji
projektowej z uwzglêdnieniem dok³adnej trasy gazoci¹gu,
c) prace ziemne wymagaj¹ zezwolenia w³aciwego
konserwatora zabytków, w którym zostan¹ okrelone warunki prowadzenia robót (np. wyprzedzaj¹ce badania archeologiczne lub nadzór archeologa przy wykopach);
9) obserwacja archeologiczna OW, na odcinkach gazoci¹gu nie objêtych ochron¹ archeologiczn¹ W pkt 8, z
wyj¹tkiem Doliny Kwidzyñskiej:
a) ochrona napotkanych reliktów archeologicznych,
rejon wystêpowania pojedynczych stanowisk archeologicznych, mo¿liwoæ istnienia punktów
osadniczych dotychczas nie rozpoznanych,
b) wymagane jest zaopiniowanie przez w³aciwego
konserwatora zabytków dokumentacji projektowej
z uwzglêdnieniem dok³adnej trasy gazoci¹gu, w
celu unikniêcia ewentualnych kolizji ze stanowiskami archeologicznymi,
c) prace ziemne wymagaj¹ zg³oszenia do w³aciwego konserwatora zabytków w celu uzyskania warunków nadzoru archelogicznego;
10) ochrona konserwatorska B (wie zabytkowa wg planu ogólnego gminy), w wyznaczonych miejscach:
a) zakaz naruszenia uk³adu przestrzennego wsi zabytkowej, gazoci¹g powinien omijaæ historyczn¹
zabudowê i zagospodarowanie terenu bezporednio z ni¹zwi¹zane, ³¹cznie z widocznymi ladami
historycznych urz¹dzeñ (takimi jak np. terpy),
b) wymagane jest uzgodnienie z w³aciwym konserwatorem zabytków dokumentacji projektowej na
wskazanych odcinkach, z uwzglêdnieniem dok³adnej trasy gazoci¹gu;
11) obszar chronionego krajobrazu (OCHK):
a) nale¿y uwzglêdniæ wymagania dotycz¹ce zasad
funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu, w tym co najmniej:
 ograniczyæ do minimum kolizje ze rodowiskiem,
szczególnie w zakresie prac ziemnych,
 wykonaæ rekultywacjê terenu, zgodnie z warunkami
ustalonymi w § 7 pkt 7,
 w celu zabezpieczenia przed prawdopodobieñstwem
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ewentualnych awarii zaprojektowaæ gazoci¹g o maksymalnej niezawodnoci,
b) wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego
gazoci¹gu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
w zakresie wymienionym w lit. a oraz w zakresie celowoci sporz¹dzenia dodatkowej oceny oddzia³ywania
na rodowisko.

§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

§9
Na terenie G1 (stacja redukcyjno-pomiarowa), zlokalizowanym w obrêbie Rakowiec na dzia³ce geodezyjnej
nr 97, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) program zagospodarowania:
 obs³uga techniczna gazoci¹gu, w tym systemowa stacja redukcyjno-pomiarowa,
2) wielkoæ dzia³ki ok. 0,22 ha (45 x 50 m),
3) budynek o wysokoci 1 kondygnacji, forma budynku nie wyró¿niaj¹ca siê w krajobrazie,
4) wokó³ granicy terenu obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych w odleg³oci 35 m oraz budynków niemieszkalnych (stodo³y, szopy, gara¿e) w
odleg³oci 25 m, a tak¿e odleg³oæ co najmniej 30 m
od toru kolejowego znaczenia miejscowego Kwidzyn-Prabuty, co stanowi odleg³oci podstawowe
wg przepisów rozporz¹dzenia wymienionego w § 8
pkt 6,
5) dopuszcza siê korektê granic terenu, po uwzglêdnieniu uwarunkowañ wynikaj¹cych z dok³adniejszej
skali (np. na etapie projektu technicznego).
§ 10
Na terenie G2 (uk³ad zasuw), zlokalizowanym w obrêbie Lipianki na dzia³ce geodezyjnej nr 7/4, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia:
1) program zagospodarowania:
 obs³uga techniczna gazoci¹gu, w tym przelotowy
zespó³ zaporowo-upustowy,
2) wielkoæ dzia³ki oko³o 0,0065 ha (6,5 x 10 m),
3) obiekt budowlany nie mo¿e przekroczyæ wysokoci
1 kondygnacji,
4) wokó³ granicy terenu obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych w odleg³oci 35 m oraz budynków niemieszkalnych (stodo³y, szopy, gara¿e) w
odleg³oci 25 m, co stanowi odleg³oci podstawowe wg przepisów rozporz¹dzenia wymienionego
w § 8 pkt 6,
5) dopuszcza siê korektê granic terenu po uwzglêdnieniu uwarunkowañ wynikaj¹cych z dok³adniejszej
skali (np. na etapie projektu technicznego).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 11
W zakresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ traci moc uchwa³a Nr XVII/72/92 Rady Gminy w Kwidzynie z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn.
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UCHWA£A Nr XXVI/331/2000
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 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) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Chojnice (opublikowanym w Dz. Urz.
Woj. Bydg. z 1996 r. Nr 65, poz. 259, zm. Dz. Urz. Woj.
Pom. z 1999 r. Nr 18, poz. 57, z 2000 r. Nr 7, poz. 32)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 26 otrzymuje brzmienie:
Wysokoæ diet oraz tryb ich wyp³acania okrela
Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
2) § 60 otrzymuje brzmienie:
Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Miasta, okrela ustawa z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718).
§2
W za³¹czniku nr 3 do Statutu Miasta Regulamin obrad
Rady Miejskiej w Chojnicach wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:
W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, a szczególnie dotycz¹cych zagro¿enia ¿ycia, zdrowia, bezpieczeñstwa obywateli, nara¿enia Miasta na znaczne
straty lub naruszenia innych, istotnych interesów
Miasta, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej mo¿e zwo³aæ sesjê z pominiêciem obowi¹zków wskazanych
pkt 2 i 4 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Radzie szczegó³owego uzasadnienia zastosowania tego trybu.
2) Pkt 13 otrzymuje brzmienie:
Porz¹dek obrad ka¿dej zwyczajnej sesji obejmuje
w szczególnoci:
 przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
 powo³anie Sekretarza Sesji i Komisji Wnioskowej,
 informacja o pracy Zarz¹du Miasta w okresie
miêdzy sesjami,
 odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje,
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 przed³o¿enie przez przewodnicz¹cych komisji sta³ych
wniosków i opinii komisji odbytych w okresie miedzy sesjami,
 informacja o realizacji uchwa³ i wniosków podjêtych
na poprzedniej sesji,
 informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o pismach wp³ywaj¹cych do Rady w okresie miedzy sesjami,
 ustosunkowanie siê do wniosków komisji,
 rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub
zajêcie stanowiska.
3) W pkt 15 w zdaniu pierwszym, po s³owach zapytania
i wolne wnioski dodaje siê s³owa oraz interpelacje i
owiadczenia klubowe. Zdanie koñczy cudzys³ów.
4) W pkt 22 w zdaniu drugim skrela siê s³owa pod koniec obrad. Po s³owie osoba stawia siê kropkê.
5) Dodaje siê pkt 18a w brzmieniu:
Przedmiotem wyst¹pieñ na sesji mog¹ byæ tylko sprawy objête porz¹dkiem obrad.
6) Dodaje siê pkt 18b w brzmieniu:
1. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
2. W trakcie rozpatrywania projektu uchwa³y przewodnicz¹cy obrad w pierwszej kolejnoci udziela
g³osu sprawozdawcy sprawy, koreferentowi, przedstawicielowi w³aciwej komisji, przedstawicielom
klubów radnych wg kolejnoci zg³oszeñ, a nastêpnie pozosta³ym dyskutantom w kolejnoci zg³oszeñ.
W debacie radny mo¿e zabraæ g³os tylko dwa razy
w tym samym punkcie porz¹dku obrad. Ponowne
zabranie g³osu mo¿liwe jest po wyczerpaniu listy
mówców. Ograniczenie to nie dotyczy sprawozdawcy sprawy i przedstawiciela Zarz¹du.
3. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobie
nie bêd¹cej radnym.
7) Pkt 24 po dwukropku otrzymuje brzmienie:
 stwierdzenie quorum,
 ograniczenie czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
 zarz¹dzenie przerwy,
 zamkniêcie listy mówców,
 zamkniêcie dyskusji,
 zarz¹dzenie g³osowania imiennego,
 zamkniêcie porz¹dku obrad,
 odes³anie projektu uchwa³y do komisji,
 g³osowanie bez dyskusji,
 reasumpcja g³osowania,
 sprawdzenie listy obecnoci.
W sprawie formalnej g³osu udziela siê poza list¹ mówców. G³osowanie wniosku formalnego nastêpuje po
wys³uchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego zwolennika i jednego przeciwnika wniosku.
Wniosek formalny o g³osowanie bez dyskusji i zamkniêcie dyskusji nie mo¿e dotyczyæ uchwa³y bud¿etowej i
zmian w bud¿ecie, projektu bud¿etu, zmian w statucie.
8) W pkt 27 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Autopoprawki wnoszone przez podmioty posiadaj¹ce inicjatywê uchwa³odawcz¹ do w³asnych projektów
uchwa³ nie wymagaj¹ przeg³osowania.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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UCHWA£A Nr XX/326/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta Sopotu
Nr X/144/99 z dnia 22 padziernika 1999 r. w sprawie
okrelenia stawek czynszu regulowanego za lokale
mieszkalne.
Na podstawie art. 26 i art. 30 ustawy z dnia 2 lipca
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787, Nr 162,
poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281, z 2000 r. Nr 5, poz.
67, Nr 83, poz. 946) oraz art. 40 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, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985) Rada Miasta Sopotu uchwala,
co natêpuje:
§1
W uchwale Rady Miasta Sopotu Nr X/144/99 z dnia 22
padziernika 1999 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
od 1 marca 2001 r. ustala siê stawkê podstawow¹
czynszu regulowanego za najem 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w wysokoci 3,77 z³ PLN.
§2
W za³¹czniku nr 1 uchwa³y Nr X/44/99 z dnia 22 padziernika 1999 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Pkt 4/II otrzymuje brzmienie:
Stawkê czynszu za najem lokalu socjalnego ustala siê
w wysokoci 0,95 PLN za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu mieszklanego.
§3
Realizacjê uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2001 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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§2

UCHWA£A Nr XX/327/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 stycznia 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIX/305/2000 z dnia 8
grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ustawy z dnia 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r.
Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 159, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780) oraz § 1 ust.
4 lit. c rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115)
Rada Miasta Sopotu uchwala, co natêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XIX/305/2000 Rady
Miasta Sopotu z dnia 8 grudnia dodaje siê:
 poz. nr 4 o treci za dokonanie wpisu do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej  100 z³,
 poz. nr 5 o treci od zmian wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  50 z³.
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Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 6 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Gminy Kosakowo.
Na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 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 § 5 pkt 2 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (Dz. U. Nr 117, poz. 1230)
podaje siê do wiadomoci, ¿e wskutek wy³¹czenia z gminy Kosakowo i w³¹czenia do miasta Rumi okrêgu wyborczego Nr 7 obejmuj¹cego so³ectwo Kazimierz z dniem 1
stycznia 2001 r. wygas³ mandat radnego Rady Gminy
Kosakowo  Grzegorza Flatau, wybranego w tym okrêgu
wyborczym.
Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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