DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 12 lutego 2001 r.
Nr 11

TREÆ:
Poz.:

UCHWA£Y :
79  Nr XIV/147/99 Rady Miasta Jastarni z dnia 8 padziernika 1999 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Jastarni obejmuj¹cego dzia³ki nr 10/6, 10/22, 10/26,
10/27, 10/28 i czêæ dz. nr 10/29 .............................................................................................................................. 226
80  Nr XXIII/8/2000 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek nr 1029 i 1027 w obrêbie Mosty w gminie Kosakowo ......... 228

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W ¯UKOWIE:
81  Nr XXVI/397/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki nr 42 obr. Chwaszczyno, gm. ¯ukowo ........................................................................ 230
82  Nr XXVI/398/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki nr 39 obr. Chwaszczyno, gm. ¯ukowo ........................................................................ 231
83  Nr XXVI/400/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek nr 224/37, 224/38, 224/39, 224/40 obr. Borkowo, gm. ¯ukowo ................................. 233
84  Nr XXVI/401/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki nr 192 obr. Ma³kowo, gm. ¯ukowo .............................................................................. 234
85  Nr XXVI/402/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek nr 127/2 i 127/3 obr. Miszewko, gm. ¯ukowo ............................................................ 235
86  Nr XXVI/404/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki nr 199/4 obr. Pêpowo, gm. ¯ukowo ............................................................................ 237
87  Nr XXVI/405/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek o nr ew. 137/2, 137/3, 137/4 we wsi Glincz, gm. ¯ukowo ......................................... 238
88  Nr XXVI/406/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek o nr ew. 87/22, 87/23, 87/24, 87/25, 87/26, 87/27 we wsi Miszewo, gm. ¯ukowo .... 240

ZARZ¥DZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO
89  Nr 23/2001 z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru na Kêpie Red³owskiej
w Gdyni .................................................................................................................................................................... 243

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 226 

79
UCHWA£A Nr XIV/147/99
Rady Miasta Jastarni
z dnia 8 padziernika 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Jastarni
obejmuj¹cego dzia³ki nr 10/6, 10/22, 10/26, 10/27, 10/28
i czêæ dz. nr 10/29.
Na podstawie art. 26, art. 18 ust. 2, w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 89, poz. 415, zm. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885) 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) Rada Miasta Jastarni uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu po³o¿onego w Jastarni, obejmuj¹cy obszar 10,2 ha ograniczony:
 od strony pó³nocnej drog¹ nr 216  ul. Mickiewicza,
 od strony po³udniowej lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ZK, ZI,
 od strony wschodniej, granic¹ wschodni¹ dz. nr 10/22,
 od strony zachodniej lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ZK, ZI.
§2
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Jastarni  Juraty, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXI/91/88 Miejskiej Rady Narodowej w Jastarni, z dnia
31 marca 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15, poz. 104) wprowadza siê zmiany polegaj¹ce na:
 zlokalizowaniu stacji paliw na dzie³ce 10/28,
 przeznaczeniu pod zieleñ krajobrazow¹ i izolacyjn¹ (w
strefie drogi 216) terenu dzia³ek 10/26, 10/27 i 10/6,
 przeznaczenie na zieleñ krajobrazow¹ i izolacyjn¹
czêci dzia³ki nr 10/29 po³o¿onej wzd³u¿ drogi nr 216
oraz wokó³ terenu bazowo-sk³adowego i parkingu,
 przeznaczeniu na teren bazowo-sk³adowy czêci
dzia³ki 10/22,
 przeznaczeniu pod parking czêci dzia³ki 10/29,
 przeznaczeniu pod poszerzenie drogi nr 216 i drogê
dojazdow¹ do w/w obszarów czêci dzia³ki 10/29 po³o¿onej wzd³u¿ dzia³ek 10/22 i 10/28 do wlotu w drogê nr 216.
§3
Szczegó³owe ustalenia planu dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
KS, U  stacja paliw z funkcjami towarzysz¹cymi:
 gastronomii i handlu,
 obs³ugi motoryzacji,
 punkt informacji przyrodniczej,
 zaplecze sanitarne.
Uwarunkowania:
 w planie zagospodarowania dzia³ki uwzglêdniæ nale¿y
wartociowe egzemplarze zadrzewienia,
 wycinka drzew poci¹ga za sob¹ odszkodowanie,
 wysokoæ obiektu stacji paliw stosowna do wymogów
technologicznych (ok. 4,5 m do okapu),
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 wysokoæ obiektów towarzysz¹cych:
 nie mo¿e przekraczaæ wysokoci obiektu stacji paliw,
 dachy strome o spadku po³aci 45°,
 nie okrela siê procentu powierzchni zabudowy,
 odleg³oæ miêdzy budynkami musz¹ spe³niaæ obowi¹zuj¹ce warunki techniczne.
Na etapie postêpowania lokalizacyjnego konieczne
opracowanie oceny oddzia³ywania inwestycji na rodowisko.
Na etapie planu realizacyjnego wymagane jest uzgodnienie z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku.
Ze wzglêdu na wystêpowanie obiektów archeologicznych w tym rejonie przed rozpoczêciem wszelkich prac
ziemnych nale¿y (z wyprzedzeniem terminu tych prac)
zawiadomiæ Muzeum Archeologiczne w Gdañsku celem
przeprowadzenia badañ archeologicznych.
B, S  teren bazowo  sk³adowy.
Warunki zagospodarowania:
 wysokoæ zabudowy maks. 4,5 m do okapu,
 dachy strome o spadku po³¹ci dachowych 45° obustronnie symetryczne,
 powierzchnia zabudowana maks. 40% powierzchni
dzia³ki,
 parkingi dla potrzeb w³asnych w obszarze tego terenu,
 w planie zagospodarowania dzia³ki uwzglêdniæ nale¿y
wartociowe egzemplarze zadrzewienia,
 zieleñ izolacyjna wzd³u¿ granic dzia³ki w pasie szerokoci min. 15,0 m po stronie zewnêtrznej bazy. Intensywana zieleñ charakterystyczna dla lokalnego rodowiska,
 obowi¹zuje linia zabudowy pokazana na planszy planu,
 sk³adowiska urz¹dzone na pod³o¿u utwardzonym, nieprzepuszczalnym,
 sk³adowanie do wysokoci maks. 4,0 m.
Na etapie planu realizacyjnego wymagane jest uzgodnienie z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku.
Ze wzglêdu na wystêpowanie obiektów archeologicznych w tym rejonie przed rozpoczêciem wszelkich prac
ziemnych nale¿y (z wyprzedzeniem terminu tych prac)
zawiadomiæ Muzeum Archeologiczne w Gdañsku celem
przeprowadzenia badañ archeologicznych.
ZK  zieleñ krajobrazowa.
£¹ki, zieleñ wydmowa, zadrzewienie  samosiejki.
Zieleñ charakterystyczna dla pó³wyspu Helskiego, po
stronie Zatoki.
Warunki: zachowanie zieleni i pejza¿u naturalnego.
ZI  zieleñ izolacyjna.
Zintensyfikowana zieleñ charakterystyczna dla lokalngo rodowiska.
Uzupe³nienia zieleni¹ krzewiast¹ niskopienn¹, zimozielon¹.
Ze wzglêdu na wystêpowanie obiektów biektów archeologicznych w tym rejonie przed rozpoczêciem wszelkich
prac ziemnych nale¿y (z wyprzedzeniem terminu tych
prac) zawiadomiæ Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
celem przeprowadzenia badañ archeologicznych.
KP  parking samochodowy i innych pojazdów.
Parking o nawierzchni szczelnej z odporowadzeniem
wód opadowych do studzienek ch³onnych przez ³apacze
t³uszczu i oleju oraz odstojniki piasku i b³ota.
Maks. 130 miejsc parkingowych z wyznaczonymi miejscami dla niepe³nosprawnych, reszta terenu wykorzystana pod zieleñ.
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Na etapie planu realizacyjnego wymagane jest uzgodnienie z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku.
Ze wzglêdu na wystêpowanie obiektów archeologicznych w tym rejonie przed rozpoczêciem wszelkich prac
ziemnych nale¿y (z wyprzedzeniem terminu tych prac)
zawiadomiæ Muzeum Archeologiczne w Gdañsku celem
przeprowadzenia badañ archeologicznych.
W planie zagospodarowania dzia³ki nale¿y uwzglêdniæ
wielokrotne egzemplarze zadrzewienia.
KD, X, R  ulica dojazdowa z zawrotk¹:
 szerokoæ pasa drogowe 16,0 m z rozszerzeniem dla
w³¹czenia w ul. Mickiewicza,
 szerokoæ jezdni  6,0 m,
 zawrotka o promieniu skrêtu 9,0 m.
W ulicy po stronie bazy nale¿y uwzglêdniæ:
 KX  ci¹g pieszy szerokoci 3,0 m,
 KR  cie¿kê rowerow¹ szerokoci 2,5 m.
Uwaga: w zwi¹zku ze zwiêkszonym natê¿eniem ruchu,
wynikaj¹cym z projektowanej funkcji terenu przyleg³egom, nale¿y rozwi¹zaæ w planie realizacyjnym, w obszarze ustalonym liniami rozgraniczaj¹cymi, skrzy¿owanie z
drog¹ wojewódzk¹ nr 216, przyjmuj¹c dodatkowe pasy
ruchu dla skrêtu w lewo i skrêtu w prawo z drogi nr 216.
Projekt budowlany, wykonany zgodnie z zasadami okrelonymi w rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie, nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹ drogi nr 216.
Plan realizacyjny drogi nale¿y uzgodniæ z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku.
Ze wzglêdu na wystêpowanie obiektów archeologicznych
w tym rejonie przed rozpoczêciem wszelkich prac ziemnych nale¿y (z wyprzedzeniem terminu tych prac) zawiadomiæ Muzeum Archeologiczne w Gdañsku celem przeprowadzenia badañ archeologicznych.
K1  pas terenu szerokoci 5,0 m przeznaczony na poszerzenie drogi nr 216.
Projekt zagospodarowania terenu powinienæ byæ poprzedzony szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ zieleni i uwzglêdniæ ochronê najcenniejszych egzemplarzy.
Z wyprzedzeniem, w stosunku do przebudowy drogi
nale¿y zagospodarowaæ strefê zieleni izolacyjnej nowymi zasadzeniami w³aciwe dobranej zieleni wysokiej.
Plan realizacyjny drogi nale¿y uzgodniæ z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku.
Ze wzglêdu na wystêpowanie obiektów archeologicznych
w tym rejonie przed rozpoczêciem wszelkich prac ziemnych nale¿y (z wyprzedzeniem terminu tych prac) zawiadomiæ Muzeum Archeologiczne w Gdañsku celem przeprowadzenia badañ archeologicznych.
K2  zjazd publiczny wy³¹cznie dla pojazdów skrêcayj¹cych z drogi wojewódzkiej nr 216 w prawo na teren KS, U.
Projekt budowlany wykonany zgodnie z zasadami okrelonymi w rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz skoordynowany z projektem skrzy¿owania z drog¹ KD, Z, R nale¿y uzgodniæ
z zarz¹dc¹ drogi nr 216,
 obowi¹zuje zasada maksymalnej ochrony zadrzewieñ.
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§4

Ustala siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, obs³ugi komunikacyjnej oraz zasady realizacji
uwzglêdniaj¹ce ochronê rodowiska przyrodniczego:
a) Zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cego wodoci¹gu,
 woda do celów przecipo¿arowych z sieci wodoci¹gowej.
Warunki pod³¹czenia okrela dostawca wody.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do istniej¹cego uk³adu kanalizacji sanitarnej odprowadzaj¹cego cieki do oczyszczalni w Juracie.
Kolektor przebiega równolegle do ul. Mickiewicza.
Warunki techniczne pod³¹czenia okreli dysponent
sieci sanitarnej.
c) Odprowadzenie wód opadowych:
Docelowo do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.
Do czasu u³o¿enia ww. sieci:
 z dachów w zale¿noci od ustaleñ szczegó³ówych
zagospodarowania terenu,
 z chodników i placów niedostêpnych dla pojazdów
bezporednio do gruntu,
 z parkingów w zale¿noci od ustaleñ szczegó³owych
zagospodarowania terenu.
d) Zaopatrzenie w ciep³o:
 ze róde³ w³asnych spe³niaj¹cych wymogi ochrony
powietrza. Zastosowanie róde³ niskoemisyjnych.
e) Zaopatrzenie w gaz:
 docelowo przewiduje siê zaopatrzenie w gaz ziemny,
 do czasu doprowadzenia gazu ziemnego mo¿liwoæ
korzystania z gazu propan-butan w systemie bezprzewodowym (w butlach lub zbiornikach).
f) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej najbli¿szej stacji transformatorowej (po³o¿onej po przeciwnej stronie ul. Mickiewicza),
 kable u³o¿one w ziemi o przekrojach min. 120 Al,
 owietlenie ulicy na s³upach z oprawami energooszczêdnymi sodowymi.
Warunki techniczne okreli dostawca energii elektrycznej.
g) Odpady komunalne:
 po segregacji wywo¿one na wysypisko w Swarzewie.
h) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 obszar opracowania przylega do drogi krajowej nr
216  ul. Mickiewicza, która ulegnie poszerzeniu,
 obs³ugê komunikacyjn¹ projektowanych funkcji spe³niaæ bêdzie projektowana ulica KD, X, R, powi¹zana
z ul. Mickiewicza. W planie realizacyjnym nale¿y
uwzglêdniæ zwiêkszone natê¿enie ruchu w rejonie
powi¹zania drogi nr 216 z drog¹ KD, X, R.
i) Zasady realizacji uwzglêdniaj¹ce ochronê rodowiska:
 prace ziemne musz¹ byæ zaprojektowane i prowadzone w sposób zapewniaj¹cy stabilnoæ stosunków
wodnych ¿ytku ekologicznego Torfowe K³yle,
 maksymalna ochrona istniej¹cej zieleni drzew i krzewów m.in. metod¹ przesadzania wartociowych egzemplarzy zieleni,
 wyprzedzaj¹co nale¿y realizowaæ zieleñ izolacyjn¹
w strefach pokazanych na planszy planu.
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§5

§8

Zasady wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ce zakazy i ograniczenia
okrela rozporz¹dzenie Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania
obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic
parków krajobrazowych i utworzenia wokó³ nich otulin oraz rozprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazañ i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27,
poz. 139), zmiana: rozporz¹dzenie Nr 11/83 z dnia 3
wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
Projekty planów realizacyjnych dla wyznaczonych funkcji nale¿y uzgodniæ z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym.
b) Ze wzglêdu na wystêpowanie obiektów archeologicznych w tym rejonie i w zwi¹zku z decyzj¹ nr 164/Archeol. z dnia 21 listopada 1971 r. o wpisie do rejestru
zabytków woj. gdañskiego  przed rozpoczêciem wszelkich prac ziemnych zwi¹zanych z inwestycjami w obszarze planu, inwestor zobowi¹zany jest powiadomiæ
(z wyprzedzeniem terminu rozpoczêcia prac) Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku celem przeprowadzenia badañ archeologicznych.
Projekty planów realizacyjnych dla wyznaczonych funkcji nale¿y uzgodniæ z Muzeum Archeologicznym w
Gdañsku.

Traci moc miejscowy ogólny zagospodarowania przestrzennego Jastarnia  Jurata zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXI//91/88 Miejskiej Rady Narodowej w Jastarni z dnia
31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r. Nr 15) w obszarze objêtym planem.

§6
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach okrelonych w § 1.
W rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 strefy uci¹¿liwoci,
KS  teren lokalizacji stacji paliw
KP  teren parkingów
B, S  teren bazowo-sk³adowy obs³ugi miasta
ZK  teren zieleni krajobrazowej
ZI  teren zieleni izolacyjnej
U  us³ugi
KD  drogi
K1  teren poszerzenia drogi nr 216
K2  zjazd prawoskrêtny do stacji paliw
KX  ci¹g pieszy
KR  cie¿ka rowerowa
§8
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 Miasta w Jastarni,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarnia
T. Narkowicz
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UCHWA£A Nr XXIII/8/2000
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 15 lutego 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek nr 1029 i 1027
w obrêbie Mosty w gminie Kosakowo.
Na podstawie art. 26, art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 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 Gminy
w Kosakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Czêæ terenu dzia³ek nr 1029 i 1027 w obrêbie Mosty
w gminie Kosakowo przeznacza siê pod lokalizacjê ujêæ
wody i obiektów towarzysz¹cych, w tym stacji hydroforowej.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem:
a) WZ  teren lokalizacji ujêcia wody (w granicach terenu ochrony bezporedniej zgodnie z wydanym pozwolenie, wodnoprawnym pismo Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
O-V-6210/w/109/98/ec z dnia 18 wrzenia 1998 r.).
Na terenie ujêcia wody zabronione jest u¿ytkowanie gruntow do celów nie zwi¹zanych z eksploatacj¹ ujêcia wody.
Na terenie strefy ochrony bezporedniej nale¿y zapewniæ:
 odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby
nie mog³y one przedostawaæ siê do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody,
 zagospodarowanie terenu zieleni¹,
 szczelne odprowadzenie poza granicê strefy ochronnej cieków z urz¹dzeñ sanitarnych, przeznaczonych
do u¿ytku osób zatrudnionych przy urz¹dzeniach s³u¿¹cych do poboru wody,
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 ograniczenie do niezbêdnych potrzeb, przebywanie
osób niezatrudnionych stale przy urz¹dzeniach s³u¿¹cych do poboru wody,
 ogrodzenie terenu strefy i oznakowanie informuj¹ce o ujêciu wody i zakazie wstêpu osób nieupowa¿nionych na teren ochrony bezporedniej.
b) WZO  teren lokalizacji obiektów towarzysz¹cych ujêciu wody, w tym stacji hydroforowej, obs³uga ujêcia
wody WZ:
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 20 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej,
 6 m od wydzielonej drogi dojazdowje,
 6 m od rowu melioracyjnego,
 wysokoæ budynków (wysokoæ zabudowy jest to
odleg³oæ od najni¿ej po³o¿onej czêci terenu przylegaj¹cej do budynku do najwy¿szej czêci po³aci
dachu (kalenicy))  do 12 m,
 powierzchnia zabudowana dzia³ki  do 15%,
 intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ogólnej zabudowy do powierzchni terenu do 0,5.
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej do obs³ugi terenu na wydzielonych dzia³kach.
Lokalizacja obiektów i wykonywanie robót budowlanych w odleg³oci mniejszej ni¿ 2,5 m od podziemnych
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej dopuszczalna wy³¹cznie w uzgodnieniu z jej gestorami.
Postuluje siê wprowadzenie zieleni towarzysz¹cej zgodnej z typem siedliska w pasie przyleg³ym do linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wojewódzk¹ nr 10125 i a¿urowej, wzd³u¿ granic terenu.
Powierzchnie utwardzone ograniczyæ do minimum.
Przy projekcie hydroforni nale¿y uwzglêdniæ potrzeby
w zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê,
sygnalizacjê wtargniêcia osób niepowo³anych na teren urz¹dzeñ hydroforni oraz zapasowe ród³o zasilania w energiê elektryczn¹.
Wydajnoæ wodoci¹gu powinna uwzglêdniaæ przewidywan¹ liczbê mieszkañców i rozwój miejscowoci
Mosty i gminy.
Uwaga! Nale¿y umo¿liwiæ przystosowanie ujêcia wody
(WZ) i obiektów towarzysz¹cych (WZO) do funkcjonowania w warunkach specjalnych zgodnie z przepisami
szczególnymi obrony cywilnej (zarz¹dzenie Nr 2/95
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 wrzenia 1995 r. Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
w warunkach specjalnych).
c) KD1  tereny komunikacji  projektowana droga dojazdowa o zmiennej szerokoci od 7 do 9 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
d) KD2  tereny komunikacji  projektowane poszerzenie
drogi wojewódzkiej nr 10125 do ok. 2,5 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zagospodarowanie wspólne z terenem istniej¹cej drogi wojewódzkiej w oparciu o wspólny projekt wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania dróg i ulic, w uzgodnieniu z zarz¹dem drogi.
e) RP  tereny istniej¹cej rolniczej przestrzeni produkcyjnej  bez zmian.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar objêty granicami planu z istniej¹cej
drogi wojewódzkiej nr 10125 w uzgodnieniu z jej gestorem.
Obs³uga terenu WZO z projektowanej drogi dojazdowej (KD 1).
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4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu w oparciu o
projektowane ujêcie wody,
b) odprowadzenie cieków  do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci; do czasu wybudowania kanalizacji  do szczelnego zbiornika na cieki okresowo opró¿nianego
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo i zlokalizowanego na terenie WZO,
c) odprowadzenie wód technologicznych  kanalizacj¹
z odstojnikiem do rowu melioracyjnego,
d) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zanie
na bazie paliw ekologicznych (np. ogrzewanie elektryczne) na terenie WZO,
g) usuwanie odpadów sta³ych  zgodnie z obwoi¹zuj¹cymi na terenie gminy Kosakowo przepisami sanitarnymi,
h) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energê Gdañsk¹ Kompaniê Energetyczn¹ S.A.),
e) zaopatrzenie w gaz  zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci,
f) odprowadzenie wód opadowych:
 z nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo w granicach dzia³ki,
 z nawierzchni utwardzonych  w przypadku wystêpowania zanieczyszczeñ ropopochodnych  za
porednictwem separapora i osadnika do naturalnego odbiornika.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
nr 1029 i 1027 w obrêbie Mosty w gminie Kosakowo w
skali 1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 strefy ochrony bezporedniej ujêcia wody,
 teren ujêæ wody,
tereny obiektów gospodarki wodnej,
 tereny komunikacji,
 tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 0%.
§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 Kosakowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasa-
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dach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo zatwierdzony uchwa³¹
Nr III//26/94 Miejskiej Gminy w Kosakowie z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21, poz. 103 z pón. zm.)
we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Miszewski

81
UCHWA£A Nr XXVI/397/2000
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 42 obr. Chwaszczyno, gm. ¯ukowo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 62)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Obszar dzia³ki nr 42 obr. Chwaszczyno, o powierzchni
ok. 1,5 ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu rolnym i
u¿ytkowania lenego, przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (w
za³¹czniku graficznym oznaczenie MN) i u¿ytkowania
lenego bez zmian.
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Dla obszaru zabudowy mieszkaniowej MN:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni minimalnej
1000 m2. Wskazane jest kszta³towanie zabudowy
w postaci zabudowy zagrodowej, wykorzystuj¹c istniej¹ce wzorce regionalne,
b) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych,
c) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
d) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z drogami dojazdowymi, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
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e) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami lenymi, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych  maksymalnie 10,0 m;
g) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
h) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
i) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,00 m;
j) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
k) nale¿y sytuowaæ budynki kalenic¹ równolegle do
krawêdzi dróg dojazdowych,
l) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
m) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 21°-35° i
45°-50°;
n) dozwolone pokrycia dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
Dla obszaru istniej¹cych terenów lenych (LS):
a) dopuszczalna forma u¿ytkowania  tereny upraw
lenych,
b) ca³kowity zakaz zabudowy,
c) gospodarka lena oparta na uproszczonych operatach lenych dla danego obszaru, uzgodniona z
odpowiednim Nadlenictwem.
Dla obszaru istniej¹cych zbiorników wodnych i zieleni parkowej (W, ZP):
a) renowacja istniej¹cego zbiornika wodnego, uporz¹dkowanie i regulacja brzegu,
b) ca³kowity zakaz zabudowy,
c) dopuszcza siê wprowadzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ oraz urz¹dzeñ ma³ej architektury.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o:
 istniej¹c¹ drogê gmin¹,
 drogê dojazdow¹ KS o szerokoci 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
 drogê dojazdow¹ KS1 o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m, jako poszerzenie istniej¹cego dojazdu do siedliska,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych -do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej; zakaz rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek, z nawierzchni utwardzonych i parkingów 
po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku, do gruntu,
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d) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowniczej,
na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
e) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN, wg koncepcji, na warunkach okrelonych
przez u¿ytkownika sieci;
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4. USTALENIA INNE:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia, nale¿y wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ dróg dojazdowych,
b) nale¿y pozostawiæ co najmniej 20% powierzchni
ogólnej ka¿dej dzia³ki jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
c) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr II/10/1978
Gminnej Rady Narodowej w ¯ukowie z dnia 29 marca
1978 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 5, poz. 26).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-
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szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXVI/398/2000
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 39 obr. Chwaszczyno, gm. ¯ukowo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 62)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Obszar dzia³ki nr 39 obr. Chwaszczyno, o powierzchni
6,25 ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu rolnym i u¿ytkowania lenego, przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (w
za³¹czniku graficznym oznaczenie MN) i u¿ytkowania
lenego bez zmian.
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Dla obszaru zabudowy mieszkaniowej MN:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni minimalnej
1000 m2. Wskazane jest kszta³towanie zabudowy
w postaci zabudowy zagrodowej, wykorzystuj¹c istniej¹ce wzorce regionalne,
b) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych,
c) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
d) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z drogami dojazdowymi, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
e) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z drogami dojazdowymi, z mo¿liwoci¹
wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
f) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami lenymi, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
g) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych  maksymalnie 10,0 m;
h) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wol-
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nostoj¹cego lub budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
i) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
j) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m;
k) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
l) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
m) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 21°-35°
i 45°-50°;
n) dozwolone pokrycia dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
Dla obszaru istniej¹cych terenów lenych (LS):
a) dopuszczalna forma u¿ytkowania  tereny upraw
lenych,
b) ca³kowity zakaz zabudowy,
c) gospodarka lena oparta na uproszczonych operatach lenych dla danego obszaru, uzgodniona z
odpowiednim Nadlenictwem.
Dla obszaru istniej¹cych zbiorników wodnych i zieleni parkowej (W, ZP):
a) renowacja istniej¹cego zbiornika wodnego, uporz¹dkowanie i regulacja brzegu,
b) ca³kowity zakaz zabudowy,
c) dopuszcza siê wprowadzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ oraz urz¹dzeñ ma³ej architektury.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o:
 istniej¹c¹ drogê gminn¹,
 drogê dojazdow¹ KS o szerokoci 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
 drogê dojazdow¹ KS1 o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m, jako poszerzenie istniej¹cego dojazdu do siedliska,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych,
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, zakaz rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek, z nawierzchni utwardzonych i parkingów 
po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku, do gruntu,
d) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowniczej,
na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
e) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN, wg koncepcji, na warunkach okrelonych
przez u¿ytkownika sieci;
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.

1.4. USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ki wy³¹cznie wg podzia³ów w za³¹czniku graficznym, minimalna wielkoæ dzia³ki 1000 m2,
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia, nale¿y wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ dróg dojazdowych,
c) nale¿y pozostawiæ co najmniej 20% powierzchni
ogólnej ka¿dej dzia³ki jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
d) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszynz
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr II/10/1978
Gminnej Rady Narodowej w ¯ukowie z dnia 29 marca
1978 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 5, poz. 26).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXVI/400/2000
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 224/37, 224/38,
224/39, 224/40 obr. Borkowo, gm. ¯ukowo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 62)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólne go zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ek nr 224/37, 224/38, 224/39, 224/40 obr.
Borkowo, o ³¹cznej powierzchni 0,4994 ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo na
funkcjê upraw rolnych, przeznacza siê aktualnie na funkcjê:
 zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni nie mniejszej ni¿
700 m2,
b) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych,
c) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych (wg
za³¹cznika graficznego do uchwa³y);
e) strefa ochronna od linii redniego napiêcia o szerokoci 5,0 m od osi s³upów w obie strony, zakaz
budowy obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi; w momencie modernizacji linii (podziemne
kable) strefy ochronne ulegaj¹ likwidacji,
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych  maksymalnie 10,0 m;
g) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
h) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
i) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m;
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j) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
k) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne,
l) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie
21°, maksymalnie 45°,
m) dozwolone rodzaje pokrycia dachów zgodnie z
przewa¿aj¹cymi na terenie rodzajami.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu istniej¹c¹ drogê gminn¹, iloæ wjazdów nieograniczona;
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, zakaz rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
d) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4. USTALENIA INNE
a) dopuszczalne podzia³y dzia³ek na dzia³ki o minimalnej powierzchni 700 m2, wg zasad okrelonych w
za³¹czniku graficznym do uchwa³y;
b) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia lub zakrzewienia
na co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej
dzia³ki zgodnie z warunkami siedliskowymi,
c) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach wewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszynz
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
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§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
¯ukowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), w
zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXVI/401/2000
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 192 obr. Ma³kowo, gm. ¯ukowo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 62)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólne go zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ki nr 192 obr. Ma³kowo o ³¹cznej powierzch-
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ni 0,5600 ha, aktualnie bêd¹cej w u¿ytkowaniu rolnym
i lenym, przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej ( w za³¹czniku graficznym oznaczenie MN ).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Dla obszaru zabudowy mieszkaniowej (MN):
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni minimalnej 800 m2,
b) wskazane jest kszta³towanie zabudowy forma nawi¹zuj¹cej do istniej¹cej architektury regionalnej o
charakterze zagrodowym  w uk³adzie przynajmniej
dwóch budynków z dziedziñcem wewnêtrznym,
c) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych,
d) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych (wg
za³¹cznika graficznego do uchwa³y), z mo¿liwoci¹
wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
f) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
10,0 m od istniej¹cych terenów lenych (wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y) z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
g) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych  maksymalnie 10,0 m;
h) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
i) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
j) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m;
k) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
l) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne,
m) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie
21°, maksymalnie 45°,
n) dozwolone rodzaje pokrycia dachów zgodnie z
przewa¿aj¹cym na danym terenie wystêpuj¹cym
rodzajem pokrycia.
Dla istniej¹cych terenów lenych (LS):
a) dopuszczalne istniej¹ce u¿ytkowanie upraw lenych na warunkach okrelonych przez w³aciwe
Nadlenictwo,
b) ca³kowity zakaz zabudowy.
Dla istniej¹cego zbiornika wodnego (W):
a) ca³kowity zakaz zabudowy,
b) dopuszcza siê regulacjê i zagospodarowanie brzegów zbiornika,
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ (dla ca³ego
obszaru):
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogi
dojazdowe istniej¹ce, iloæ wjazdów nieograniczona oraz o drogê dojazdow¹ KS, która jest poszerzeniem istniej¹cej drogi gospodarczej  szerokoæ
5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania: lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych.
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1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (dla ca³ego obszaru):
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zakaz
rozwi¹zañ tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych:
 z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
 z nawierzchni utwardzonych, parkingów i placów
manewrowych po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do gruntu,
d) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4. USTALENIA INNE (dla ca³ego obszaru):
a) dopuszczalny podzia³ dzia³ek wg zasad zawartych
w za³¹czniku graficznym o minimalnej powierzchni 800 m2,
b) nale¿y zachowaæ co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej dla ka¿dej dzia³ki,
c) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszynz
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
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3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), w
zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXVI/402/2000
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 127/2 i 127/3 obr.
Miszewko, gm. ¯ukowo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 62)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.Obszar dzia³ek nr 127/2, 127/3 obr. Miszewko, o powierzchni 8,1800 ha przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo na funkcjê RP, MR2  upraw
rolnych  przeznacza siê aktualnie na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej
z dopuszczeniem us³ug (w za³¹czniku graficznym oznaczenie MN, U).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, z dopuszczeniem lokalizacji us³ug w tym samym budynku lub w budynkach wolnostoj¹cych;
funkcja us³ugowa nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³ej
powierzchni u¿ytkowej,
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b) wskazane jest wytworzenie dla ca³ego obszaru
wzorników architektonicznych na podstawie istniej¹cej tradycyjnej architektury regionalnej,
c) wskazane jest zastosowanie ujednoliconych form
ogrodzeñ lub zast¹pienie ich ¿ywop³otami,
d) zabudowê mieszkaniow¹ nale¿y sytuowaæ kalenic¹ budynku równolegle do krawêdzi jezdni za wyj¹tkiem dzia³ek naro¿nikowych,
e) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych,
f) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
g) linia zabudowy w odleg³oci min. 10,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej z drogami dojazdowymi, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
h) linia zabudowy w odleg³oci min. 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami dojazdowymi, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
i) dopuszczalna wysokoæ zabudowy wszystkich budynków, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego  maksymalnie 10,0 m;
j) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
k) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m;
l) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla budynków
mieszkaniowych: maksymalnie 2 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
m) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla budynków us³ugowych i gospodarczych  1 kondygnacja + poddasze;
n) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
o) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie 21°, maksymalnie 45°,
p) rodzaj pokrycia dachów dostosowaæ do pokryæ najczêciej stosowanych w obrêbie miejscowoci.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o:
 istniej¹c¹ drogê gminn¹,
 drogê dojazdow¹ KS o szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
 drogê dojazdow¹ (siêgacz) KS1 o szerokoci 6,0
m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych i technologicznych  odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne winny odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je
odbieraj¹cej, na terenie posesji nale¿y przewidzieæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych:
 z dachów  powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ek,
 z nawierzchni utwardzonych, parkingów i placów
manewrowych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku, powierzchniowo do gruntu,

d) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, dopuszcza
siê indywidualne zaopatrzenie w gaz p³ynny,
e) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych;
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych,
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4. USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ek wg zasad zawartych w za³¹czniku
graficznym do uchwa³y na dzia³ki o minimalnej
powierzchni 1000 m²,
b) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji
us³ug szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹
zawieraæ swoje uci¹¿liwoci w granicy swojej dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej,
c) zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci obszaru do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na sta³y
pobyt ludzi, winny posiadaæ techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
d) nale¿y wprowadziæ co najmniej 20% dzia³ki jako
biologicznie czynnej, w postaci zakrzewieñ, zadrzewieñ lub trawników,
e) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszynz
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
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1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), w
zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

86
UCHWA£A Nr XXVI/404/2000
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 199/4 obr. Pêpowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 62)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólne go zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ki nr 199/4 w Pêpowie, o powierzchni
3,43ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo na funkcjê upraw rolnych, przeznacza siê
aktualnie na funkcjê:
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 zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni minimalnej 900 m2,
b) wskazane jest wytworzenie dla ca³ego obszaru
wzorników architektonicznych na podstawie istniej¹cej tradycyjnej architektury regionalnej,
c) wskazane jest zastosowanie ujednoliconych form
ogrodzeñ lub zast¹pienie ich ¿ywop³otami,
d) zabudowê mieszkaniow¹ nale¿y sytuowaæ kalenic¹ budynku równolegle do krawêdzi jezdni za wyj¹tkiem dzia³ek naro¿nikowych,
e) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych oraz
budynków gospodarczych,
f) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
g) linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
h) linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
i) linia zabudowy w odleg³oci 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
j) zakaz zabudowy w strefie ochronnej dla linii redniego napiêcia w odleg³oci 5,0 z ka¿dej strony od
zewnêtrznej krawêdzi s³upa,
k) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych (kalenicy)  maksymalnie 10,0 m;
l) dopuszczalna wysokoæ zabudowy -licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego (kalenicy)  maksymalnie 6,0 m;
m) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
n) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m;
o) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
p) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne,
q) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie
21°, maksymalnie 45°,
r) pokrycie dachów dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³ami dachówko-podobnymi.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o:
 istniej¹c¹ drogê gminn¹ o nr ew. 205,
 drogê dojazdow¹ KS o szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
 drogê dojazdow¹ KS1 o szerokoci 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
 ci¹g pieszo-jezdny KS2 o szerokoci 5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych.
1.3. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
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komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej; nie dopuszcza siê rozwi¹zañ
tymczasowych,
c) odprowadzenie wód opadowych:
 z dachów  powierzchniowo w granicach dzia³ek;
 z nawierzchni utwardzonych, parkingów i placów
nawrotowych, winny byæ oczyszczone w separatorach ropopochodnych i piaskowniku oraz
odprowadzone do gruntu,
d) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4. USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ek wg zasad przedstawionych na za³¹czniku graficznym, minimalna powierzchnia dzia³ek: 900 m2;
b) nale¿y zachowaæ co najmniej 20% powierzchni
ogólnej dzia³ki jako biologicznie czynnej, wprowadzaj¹c zakrzewienia i zadrzewienia wg warunków
siedliskowych;
c) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ wzd³u¿ granic
dzia³ek,
d) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
z rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
¯ukowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do

dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), w
zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

87
UCHWA£A Nr XXVI/405/2000
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek o nr ew. 137/2; 137/3,
137/4 we wsi Glincz, gm. ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 7-12,
art. 18-25, art. 27-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123 poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 62) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dzia³ki o nr ew. 137/2; 137/3, 137/4 po³o¿one we wsi
Glincz o ³¹cznej powierzchni 1,2 ha, przeznaczona dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo na funkcjê
mieszkaniow¹ w strefie 5.16 MN, przeznacza siê aktualnie na:
a) produkcjê nieuci¹¿liw¹ (P),
b) funkcjê obs³ugi komunikacyjnej  (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
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 22,5 m od lini rozgraniczaj¹cej tereny P i dz.nr
ew. 139/1 (25 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
 drogi krajowej);
 10 m od lini rozgraniczaj¹cej terenu P i dz. nr
ew. 138;
 4 m od lini rozgraniczaj¹cej teren P i K od strony
drogi dz. nr ew. 135,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy, z mo¿liwoci¹
maksymalnego wycofania czo³a budynku o 10m w
g³¹b terenu P, w odleg³oci 10m od lini rozgraniczaj¹cej teren P i dz. nr ew. 136/1
c) maksymalny procent zabudowy 40%;
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków maksymalnie 15 m ca³kowitej wysokoci budynków;
e) ca³oæ kubatury rozplanowana jako zespó³ kilku
obiektów;
f) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
g) dachy dla wszystkich typów budynków wielospadowe; zalecane dachy pó³p³askie na ciance kolankowej o spadkach od 21° do 30° oraz symetryczne dwuspadkowe strome o spadkach od 40°
do 50°;
h) kalenica budynku o najwiêkszych gabarytach prostopadle do drogi dz. nr ew. 139/1;
i) obiekty budowlane i zwi¹zane z nim urz¹dzenia
nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i
uwzglêdniaj¹cy tradycjê budowlan¹ regionu. Do
dokumentacji technicznej na etapie pozwolenia na
budowê nale¿y do³¹czyæ rysunek pokazuj¹cy now¹
zabudowê w kontekcie krajobrazowym;
j) zalecane stosowanie materia³ów naturalnych i ceramicznych do wykoñczenia elewacji;
k) zaleca siê stosowanie nawi¹zuj¹cej do barw naturalnych materia³ów budowlanych (drewno, ceg³a,
kamieñ) kolorystyki;
l) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji z drogi dz. nr
ew.135;
b) dopuszcza siê lokalizacjê wjazdu na teren P w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 30 m od skrzy¿owania z
drog¹ krajow¹
c) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  cieki odprowadzane do lokalnej sieci kanalizacyjnej i
oczyszczone w lokalnej oczyszczalni cieków ewentualnie do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków
w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyski-
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wania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem
miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni);
c) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zakaz
prowadzania produkcji wodoch³onnej i skutkuj¹cej
powstawaniem du¿e iloci cieków;
d) na terenie posesji nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
e) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
f) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczone w separatorach ropopochodnych
i piasku;
g) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
h) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji;
i) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od urz¹dzeñ energetycznych i linii elektroenergetycznej zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami
j) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
k) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji;
l) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
m) odpady technologiczne winny byæ segregowane
w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
n) osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych i piasku okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i
utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
1.4.USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA:
a) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ w nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji Wojewody Gdañskiego
z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody;
b) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki zgodnie z warunkami siedliskowymi szczególnie
wzd³u¿ granic z drog¹ krajow¹ nr 220 oraz dz. nr
ew. 136/1 tworz¹c pas zieleni wysokiej,
c) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic
w³asnoci,
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d) obiekty 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;
e) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego;
f) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60%.
1.5.USTALENIA INNE:
a) nie dopuszcza siê podzia³ów dzia³ek;
b) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej;
c) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³. graficznym niniejszej uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w
legendzie do za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w § 2 uchwa³y Nr XVI/266/99 Rady
Miejskiej w ¯ukowie z dnia 24 listopada 1999r . w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmian fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo:
a) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny podlegaj¹ce ochronie  nie okrelono granic i zasad ich zagospodarowania;
b) nie wskazano obszarów objêtych zakazem zabudowy wynikaj¹cym z potrzeby ochrony rodowiska
przyrodniczego i prawid³owego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i
lenych.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 6,98ha przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi
ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;

4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza Uchwa³¹.
§6
Traci moc:
 miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzony uchwa³a
Nr XVIII/99/91 Rady Miasta i Gminy ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), w
zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

88
UCHWA£A Nr XXVI/406/2000
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek o nr ew. 87/22, 87/23,
87/24, 87/25, 87/26, 87/27 we wsi Miszewo, gm. ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 7-12,
art. 18-25, art. 27-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123 poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 62) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dzia³ki o nr ew. 87/22, 87/23, 87/24, 87/25, 87/26, 87/27
po³o¿one we wsi Miszewo o ³¹cznej powierzchni
1,0642 ha, przeznaczona dotychczas w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
gminy ¯ukowo na funkcjê upraw rolnych w strefie RP,
przeznacza siê aktualnie na:
a) funkcja dominuj¹ca  mieszkaniowa w zabudowie
jednorodzinnej wolnostoj¹cej w strefie MN1; w strefie MN2 dopuszcza siê zwart¹ zabudowê jednorodzinn¹;
b) funkcja uzupe³niaj¹ca  us³ugi nieuci¹¿liwe; dopuszczalny maksymalny procent udzia³u tej funkcji 
40% w strefie U1 i 20% w strefie U2;
c) funkcjê obs³ugi komunikacyjnej  (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K);
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d) obszar lokalizacji urz¹dzeñ energetycznych  (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
 4 m od lini rozgraniczaj¹cej MN2U2 i K1 oraz
MN1U1 i K3 dla wszystkich budynków,
 6 m od lini rozgraniczaj¹cej terenu MN1U1 i K2
dla wszystkich budynków;
 10 m od rozgraniczaj¹cej terenu MN1U1, MN2U2
oraz drogi dz. nr ew. 87/3 dla budynków us³ugowych i mieszkaniowych;
b) zalecana linia zabudowy dla budynków mieszkalnych w odleg³oci 20 m od rozgraniczaj¹cej terenu
MN1U1, MN2U2 oraz drogi dz. nr ew. 87/3;
c) maksymalny procent zabudowy 30%;
d) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje oraz
poddasze u¿ytkowe; minimalnie 1 pe³na kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym;
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
maksymalnie 12 m ca³kowitej wysokoci budynków do g³ównej kalenicy dachu;
f) maksymalna wysokoæ posadzki parteru 1,0 m od
poziomu gruntu;
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
h) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe strome, pó³p³askie na ciance kolankowej; czterospadowe; nie dopuszcza siê dachów namiotowych;
i) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych;
j) dopuszczalne wszystkie spadki dachów; zaleca siê
spadki dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21° do 30°, dla pozosta³ych form od 40° do 50°;
k) pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ oraz materia³ami
dachówko podobnymi takimi jak: blachodachówka, dachówka cementowa z wy³¹czeniem dachówek bitumicznych;
l) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych;
m) dopuszczalna wysokoæ zabudowy dla gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego, licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu obiektu
maksymalnie 6,0 m;
n) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
o) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne takie jak:
drewno, kamieñ oraz ceg³ê i materia³y ceramiczne
ceg³o podobne takie jak klinkier; dopuszcza siê
wszystkie rodzaje tynku,
p) zakaz stosowania sidingu do wykoñczenia elewacji.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji z drogi dz. nr ew.
128/3 poszerzonej o obszar K1 do 10 m oraz dojazdów (obszary K2  dz. nr ew. 87/26  i K3);
b) w obszarach K1, K2, K3 dopuszcza siê realizacjê
urz¹dzeñ liniowej infrastruktury technicznej po
wczeniejszym uzgodnieniu z odpowiednim zarz¹dc¹ drogi;
c) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji;
d) docelowo nale¿y przewidzieæ rozbudowê skrzy¿owania drogi gminnej z drog¹ krajow¹ nr 20 o do-
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datkowe pasy dla relacji skrêtnych do dzia³ek objêtych niniejszym planem;
e) warunki dostosowania istniej¹cego skrzy¿owania
drogi gminnej z drog¹ krajow¹ nr 20 ( w tym koniecznoæ budowy dodatkowych pasów ruchu dla
pojazdów skrêcaj¹cych z drogi g³ównej w prawo i
w lewo) zostan¹ okrelone przez zarz¹dcê drogi krajowej nr 20 na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
f) nie dopuszcza siê odprowadzania wód opadowych
z terenu objêtego planem do elementów odwodnienia drogi krajowej nr 20;
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê
ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór
cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu
zlewnego oczyszczalni);
c) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zakaz
prowadzania us³ug o podniesionej wodoch³onnoci skutkuj¹cej powstawaniem du¿ej iloci cieków;
d) na terenie posesji, na której planuje siê lokalizacjê
us³ug, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków
do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
e) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
f) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych
przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku;
g) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
h) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji;
i) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od urz¹dzeñ energetycznych i linii elektroenergetycznej zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami
j) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
k) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
l) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji;
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m) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
n) odpady technologiczne winny byæ segregowane
w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
o) osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych i piasku okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i
utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
1.4.USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA:
a) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ w nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji Wojewody Gdañskiego
z dnia 6 sierpnia 1993r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody;
b) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki zgodnie z warunkami siedliskowymi szczególnie
wzd³u¿ granic z drog¹ krajow¹ nr 220 tworz¹c pas
zieleni wysokiej,
c) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic
w³asnoci,
d) obiekty 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;
e) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego;
f) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60%.
1.5.USTALENIA INNE:
a) dopuszcza siê podzia³y dzia³ki, min. wielkoæ dzia³ek po podziale 1200 m2;
b) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej z uwagi na s¹siedztwo drogi krajowej winna byæ poprzedzona
wykonaniem studium uci¹¿liwoci ha³asu okrelaj¹cego zabezpieczenia niezbêdne do utrzymania
obowi¹zuj¹cych norm akustycznych,
c) w przypadku gdyby wydzielona pod urz¹dzenia
energetyczne dzia³ka (EE) okaza³a siê na te cele
zbêdna, to po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, mo¿na teren ten przeznaczyæ na cele
mieszkaniowe (MN2);
d) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej;
e) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000
bêd¹cy jednoczenie za³. graficznym niniejszej uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w
legendzie do za³¹cznika graficznego.

§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cych
punktów zawartych w § 2 uchwa³y Nr VII/79/99 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmian fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy ¯ukowo:
a) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny podlegaj¹ce ochronie  nie okrelono granic i zasad ich zagospodarowania;
b) nie wskazano obszarów objêtych zakazem zabudowy wynikaj¹cym z potrzeby ochrony rodowiska
przyrodniczego i prawid³owego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i
lenych.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 1,0642 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza uchwa³¹.
§6
Traci moc:
 miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzony uchwa³a
Nr XVIII/99/91 Rady Miasta i Gminy ¯ukowo z dnia
19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6), w
zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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ZARZ¥DZENIE Nr 23/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 lutego 2001 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru na
Kêpie Red³owskiej w Gdyni.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778) oraz art. 23 ust. 3
ustawy z dnia 16 padziernika 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r., Nr 147, poz.713, z
1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43,
poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Uznaje siê za rezerwat przyrody, zwany dalej rezerwatem obszar na Kêpie Red³owskiej w Gdyni, poddany pod ochron¹ na podstawie zarz¹dzenia Wojewody
Pomorskiego z dnia 29 lipca 1938 r. o ochronie tworów przyrody na obszarze Kêpy Red³owskiej w Gdyni
(Dz. Woj. Nr 23, poz. 271), z zastrze¿eniem § 2.
2. Rezerwat nosi nazwe Kêpa Red³owska.
§2
1. Z obszaru poddanego pod ochronê na podstawie zarzadzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, wy³¹cza siê
obszar o ³¹cznej powierzchni 0,52 ha, obejmuj¹cy:
1) czêæ dzia³ki nr 21/1 o powierzchni 0,41 ha (karta
mapy nr 72), stanowi¹cej parking miejski,
2) czêæ dzia³ki nr 21/1 o powierzchni 0,03 ha (karta
mapy nr 72), stanowi¹cej dojazd do nieruchomosci
po³o¿onej przy ul. Huzarskiej 3 w Gdyni  Red³owie,
3) czêæ dzia³ki nr 59/1 o powierzchni 0,08 ha (karta
mapy nr 73), w³¹czonej w granice posesji nr 13/1 i
44/1.
2. Do obszaru poddanego pod ochronê na podstawie
zarz¹dzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, przy³¹cza siê
i obejmuje ochron¹ pla¿ê nadmorsk¹ na odcinku od
po³udniowego krañca bulwaru nadmorskiego w Gdyni, do pó³nocno  wschodniej granicy dzia³ki nr 44/1
i pó³nocnej granicy dzia³ki nr 51/10 w Or³owie (karta
mapy nr 73) o powierzchni 2,35 ha, stanowi¹c¹ dzia³ki
nr: 292/65  (karta mapy nr 61), 131/7  (karta mapy
nr 62), 14/1,13/1  (karta mapy nr 72), 50/1, 49/1, 48/1,
47/1, 46/1  (karta mapy nr 73).
3. £¹czna powierzchnia rezerwatu wynosi 121,91 ha.
4. Obszar rezerwatu obejmuje ochron¹ czêciow¹ obszar
klifu i lasu na wierzchowinie oraz przylegaj¹c¹ do tego
klifu nadmorsk¹ pla¿ê, po³o¿one w granicach administracyjnych miasta Gdyni w województwie pomorskim.
5. Granice rezerwatu zaznaczono na mapie ewidencji
gruntów w skali 1:5000, stanowi¹cej za³acznik nr 1*
oraz na mapie przegl¹dowej drzewostanów w skali
1:5000, wg stanu na 1 stycznia 1994 r., stanowi¹cej
za³¹cznik nr 2 *.
6. Opis granic rezerwatu zawiera za³¹cznik nr 3.
§3
Celem ochrony jest zachowanie unikatowego krajobrazu wybrze¿a klifowego, specyficznych procesów przyrod______________________________________
*) Za³¹czników nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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niczych zachodzach na styku l¹du i morza, naturalnych
zbiorowisk rolinnych oraz stanowisk rzadkich gatunków
roslin, w tym jarz¹bu szwedzkiego (Sorbus intermedia)
stanowi¹cego relikt epoki lodowcowej.
§4
1. Na obszarze rezerwatu zabrania siê:
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i
innych rolin, z wyj¹tkiem przypadków uzasadnionych potrzebami ochrony rezerwatowej, ujêtych w
planie ochrony,
2) zbioru wszystkich grzybów i dziko rosn¹cych rolin (w szczególnoci owoców i nasion),
3) polowania, chwytania, p³oszenia i zabijania dziko
¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych substancji, innego zanieczyszczania
wody i gleby oraz powietrza,
5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania, w szczególnoci przez niszczenie, uszkadzanie
czy pozyskiwanie ció³ki lenej,
6) zak³ócania ciszy,
7) palenia ognisk,
8) stosowania rodków chemicznych,
9) zmiany stosunków wodnych,
10) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹
rezerwatow¹,
11) wstêpu na teren rezerwatu, poza szlakami oznakowanymi jako udostêpnione dla ruchu pieszego,
12) poruszania sie konno,
13) ruchu pojazdów,
14) umacniania klifu i lokalizowania obiektów budowlanych, w tym budowli hydrotechnicznych stabilizujacych brzeg morski,
15) jakiegokolwiek naruszania struktury klifu,
16) nasypywania i przemieszczania piasku, ¿wiru lub
innego materia³u skalnego w celu kszta³towania
sztucznych pla¿.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotycz¹:
1) prowadzenia badañ naukowych za zgod¹ Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdañsku,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem publicznym i z ochron¹
przeciwpo¿arow¹,
3) poruszania sie poza szlakami udostepnionymi oraz
ruchu pojazdów s³u¿b lesnych i s³u¿b ochrony przyrody,
4) poruszania sie konno Gdynskiej Stra¿y Miejskiej po
drogach lesnych,
5) wykonywania dzia³añ ochronnych, nie ujêtych w planie ochrony rezerwatu, za zgod¹ Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w Gdañsku.
§5
Traci moc zarz¹dzenie Wojewody Pomorskiego z dnia
29 lipca 1938 r. o ochronie tworów przyrody na obszarze
Kêpy Red³owskiej w Gdyni.
§6
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Ponadto zarz¹dzenie podlega og³oszeniu na
tablicy og³oszeñ w³aciwego urzêdu gminy w sposób
odpowiada j¹cy zwyczajom miejscowym.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
Za³¹cznik Nr 3
do Zarz¹dzenia Nr 23/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 lutego 2001 r.
Opis granic rezerwatu przyrody Kêpa Red³owska
Pó³nocno  zachodnia granica rezerwatu biegnie pó³nocn¹ granic¹ dzia³ki nr 259/65 prostopadle do brzegu morskiego i schodów prowadzacych na pla¿ê z parkingu przy
ul. Ejsmonda w Gdyni. Nastêpnie biegnie podstaw¹ skarpy do schodów stanowi¹cych zejcie z bulwaru nadmorskiego na pla¿ê, tj. wschodni¹ granic¹ dzia³ki nr 259/65 i
dalej pó³nocn¹ granic¹ dzia³ki nr 292/65 obejmuj¹cej pla¿ê. St¹d granica rezerwatu biegnie brzegiem morza
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wschodni¹ granic¹ dzia³ek nr 292/65, 131/7, 14/1, 13/1
50/1, 49/1, 48/1, 47/1, 46/1. Nastêpnie granica rezerwatu
biegnie w kierunku zachodnim po³udniow¹ granic¹ dzia³ki
nr 46/1 kieruj¹c siê w górê wzd³u¿ ogrodzenia pó³nocnej
granicy dzia³ki 44/1 i oraz pó³nocno-zachodniej granicy
dzia³ki 13/1. St¹d zachodnia granica tej dzia³ki prowadzi
na po³udnie do pó³nocnej granicy dzia³ki 34/12. Nastêpnie granica rezerwatu zbli¿a sie do rzeki Kaczej i biegnie
po³udniow¹ granic¹ dzia³ki nr 32/2 ok. 350 m. St¹d kieruje sie na pó³noc biegn¹c zachodni¹ granic¹ dzia³ki 32/2 i
dochodzi do wschodniej granicy posesji przy ul. Huzarskiej 3 w Gdyni-Red³owie/dzia³ka nr 243/7. St¹d granica
rezerwatu biegnie wschodni¹ krawêdzi¹ utwardzonego
dojazdu do tej posesji na odcinku ok. 65 m i dalej na pó³noc wzd³u¿ lasu, omijaj¹c parking miejski i ogródki warzywne. Nastêpnie granica rezerwatu biegnie wzd³u¿ lasu,
zachodni¹ granic¹ dzia³ek nr 21/1 i 10/1 oraz po³udniowo-zachodni¹ granic¹ dzia³ki nr 93/7 i kieruje siê na Polankê Red³owsk¹. W obrêbie Polanki Red³owskiej granica rezerwatu biegnie pó³nocno-zachodni¹ granic¹ dzia³ek nr 94/7 i 259/65, wzd³u¿ prawego skraju drogi gruntowej i chodnika prowadz¹cego do wejcia na schody wiod¹ce na pla¿ê.
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