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144
UCHWA£A Nr XX/206/00
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 16 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Brusy.
Na podstawie 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, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.622,
z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,

poz.1014, Nr 162, poz.1126) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz.1279) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 837/2 po³o¿onej przy ul.
S³onecznej w Brusach z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ zwany dalej planem nr 1.
§ 2.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek nrnr 104/4, 108/3, 109, 110,
111/7, 111/18 po³o¿onych przy ul. Polnej w Brusach z
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przeznaczeniem pod dzia³alnoæ us³ugow¹ zwany
dalej planem nr 2.
§ 3.Plany stanowi¹ jednoczenie zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Brusy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr II/13/94
Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 lipca 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 14, poz. 161 z pón. zm.).
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 4.Granice uchwalenia planu nr 1 obejmuj¹ teren dzia³ki
nr 837/2 po³o¿onej przy ul. S³onecznej w Brusach.
§ 5.Granice uchwalenia planu nr 2 obejmuj¹ tereny dzia³ek nr nr 104/4, 108/3, 109, 110, 111/7, 111/18 po³o¿onych przy ul. Polnej w Brusach.
§ 6.Przedmiotem ustaleñ planów o których mowa w § 1 i
§ 2 s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu nr 1 symbolem 1 MN,
2) tereny dzia³alnoci us³ugowej oznaczone na rysunku planu nr 1 symbolami 2 U i 3 U, a na rysunku
planu nr 2 symbolem U,
3) teren komunikacji przeznaczony na realizacjê celów publicznych oznaczony na rysunku planu nr 1
symbolem 4 KZ.
§ 7.1. Integraln¹ czêci¹ planów s¹ rysunki planów:
1) rysunek planu nr 1 w skali 1:500 stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) rysunek planu nr 2 w skali 1:1000 stanowi¹cy
Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹:
1) granice opracowania i uchwalenia planów,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych w kierunku ulicy
linii zabudowy,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania  cile okrelone.
§ 8.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie nr 1  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu nr 1, okrelone w § 9 i § 11 niniejszej Uchwa³y,
2) planie nr 2  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu nr 2, okrelone w § 10 i § 11 niniejszej Uchwa³y,
3) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹
Uchwa³ê Rady Miejskiej w Brusach,
4) rysunku planu nr1  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
5) rysunku planu nr 2  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali:1000 stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie oraz zasady
zagospodarowania terenu
§ 9.Ustalenia dla obszaru objêtego planem nr 1, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y o orientacyjnej
powierzchni 0,60 ha (za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y):
1) Wydziela siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu nr 1 symbolem 1 MN o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
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a) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
b) dachy wysokie z g³ówn¹ kalenic¹ równoleg³a
do ulicy 4 KZ,
c) linie zabudowy okrelono na rysunku planu
nr 1,
d) dopuszcza siê wydzielenie w budynku mieszkalnym lub dobudowanie do niego us³ug, których uci¹¿liwoæ nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki lub dzia³ek stanowi¹cych w³asnoæ
jednego inwestora i je¿eli przy wykonywanych
pracach nie wystêpuj¹ py³y lub substancje szkodliwe dla zdrowia, a ha³as nie przekracza dopuszczalnych wartoci poziomu dwiêku w budynkach mieszkalnych okrelonych w Polskich
Normach (np. handel, lekarz, prawnik, krawiec
itp.),
e) co najmniej 20 % terenu nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ
2) Wydziela siê tereny dzia³alnoci us³ugowej oznaczone na rysunku planu nr 1 symbolami 2 U i 3 U
o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) teren 2 U przeznacza siê na poszerzenie s¹siedniej dzia³ki nr 836/3,
b) teren 3 U przeznacza siê na poszerzenie s¹siedniej dzia³ki nr 836/1,
c) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
d) ewentualna uci¹¿liwoæ wszelkiej prowadzonej
dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza granice
zewnêtrzne dzia³ki, lub dzia³ek stanowi¹cych
w³asnoæ jednego inwestora,
e) dopuszcza siê wydzielenie w budynkach us³ugowych pomieszczeñ mieszkalnych dla w³aciciela pod warunkiem, ¿e wszelkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej bêd¹ wyposa¿one techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
f) na terenie 2 U dopuszcza siê zabudowê styczn¹ do granicy dzia³ki nr 836/3, a na terenie 3U
styczn¹ do granicy dzia³ki nr 836/1,
g) co najmniej 20 % terenu nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ.
3) Wydziela siê teren pod ulicê zbiorcz¹ oznaczony
na rysunku planu nr 1 symbolem 4 KZ o nastêpuj¹cych ustaleniach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20,0 m,
b) jezdnia szerokoæ 6,0 m,
c) chodniki obustronne szerokoci 2,0 m,
d) zaleca siê wydzieliæ trasê rowerow¹ szerokoci 2,0 m.
§ 10.Ustalenia dla obszaru objêtego planem nr 2, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwa³y o orientacyjnej
powierzchni 4,40 ha (Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y):
1) Wydziela siê teren dzia³alnoci us³ugowej oznaczony na rysunku planu nr 2 symbolem U o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie,rozbudowie i przebudowie oraz zmianie
sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu,
b) dopuszcza siê dzia³alnoæ rzemielnicz¹ a tak¿e us³ugi, sk³ady magazyny itp.,
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c) ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne dzia³ki lub dzia³ek stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwestora,
d) istniej¹ca zieleñ wysoka podlega ochronie,
e) co najmniej 20 % terenu nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ,
f) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
§ 11.Uchwala siê ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru
objêtego planem o nastêpuj¹cej treci:
1) zaopatrzenie w wodê projektowanych obiektów
z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej,
2) odprowadzenie cieków do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej,
3) gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach,
4) wody opadowe z powierzchni utwardzonych
dróg, parkingów i placów przed odprowadzeniem
do odbiornika winny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
5) zasilanie w energiê elektryczn¹ istniej¹cymi i projektowanymi liniami kablowymi niskiego napiêcia,
6) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych
na obiekt zabytkowy prace nale¿y wstrzymaæ do
momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
7) owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC,
8) w projektowanych obiektach zaleca siê zastosowaæ ogrzewanie ekologiczne (np. elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 12.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ wprowadziæ zmianê w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Brusy
uchwalonym uchwa³¹ Nr II/13/94 Rady Miejskiej
w Brusach z dnia 28 lipca 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg.
Nr 14, poz. 161 z pón. zm.) polegaj¹c¹ na wprowadzeniu na rysunku planu granic obowi¹zywania niniejszych planów miejscowych zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1 i Za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 13.Uchwala siê dla terenu objêtego planem 30 % jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 14.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§ 15.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXI/124/2000
Rady Gminy Malbork
z dnia 30 grudnia 2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespo³u us³ugowo-turystycznego w gminie
Malbork, obrêb Nowa Wie, miejscowoæ Wielbark.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. 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. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.775,
z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126) Rada Gminy
w Malborku uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespo³u us³ugowo-turystycznego w
gminie Malbork, obrêb Nowa Wie, miejscowoæ Wielbark, zwany dalej planem.
DZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000.
2. Zakres obowi¹zywania treci rysunku planu okrela
niniejsza uchwa³a.
§2
1. Plan obejmuje czêæ obszaru gminy Malbork.
2. Przebieg granicy planu oznaczony jest symbolami R 
1 i R  2 na rysunku planu.
§3
Celem ustaleñ planu jest:
1) stworzenie ram prawnych dla harmonijnego zagospodarowania terenu zgodnie z zasadami rozwoju zrównowa¿onego,
2) zminimalizowanie konfliktów pomiêdzy interesem publicznym i prywatnym,
3) stworzenie korzystnych warunków dla realizacji ró¿norodnych inicjatyw gospodarczych, zgodnych z funkcj¹
obszaru objêtego planem,
4) ograniczenie konfliktów pomiêdzy ro¿nymi formami
dzia³alnoci gospodarczej,
5) ochrona rodowiska przyrodniczego.
§4
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) przeznaczenie poszczególnych terenów oraz zasady ich
zagospodarowania,
2) okrelenie terenów dla celów publicznych,
3) okrelenie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) okrelenie zasad kszta³towania i ochrony rodowiska
przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu.
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§5
1. Ustala siê w oparciu o Studium nastêpuj¹ce podstawowe funkcje obszaru objêtego planem:
1) atrakcyjny zespó³ us³ug turystycznych s³u¿¹cy aktywizacji strefy rzeki Nogat,
2) zespó³ obiektów sportowych z wiod¹c¹ rol¹ aquaparku,
3) zespó³ obiektów handlowych i gastronomicznych
podnosz¹cych atrakcyjnoæ obszaru,
4) zespó³ obiektów zapewniaj¹cych dobr¹ dostêpnoæ
komunikacyjn¹.
2. Ustalenia ust. 1 nie ograniczaj¹ rozwoju innych funkcji, je¿eli nie s¹ one sprzeczne z funkcjami podstawowymi i nie naruszaj¹ warunków § 7.
§6
Dla potrzeb programu rozwoju infrastruktury technicznej, ustala siê uk³ad przestrzenny oraz wielkoæ obiektów
przyjêtych w koncepcji urbanistycznej opracowanej przez
Atelier Hoffmann w Elbl¹gu we wrzeniu 2000 r.
§7
1. Ustala siê zakaz lokalizowania na obszarze objêtym planem obiektów szczególnie szkodliwych dla rodowiska i dla zdrowia ludzi.
2. Dzia³ania gospodarcze, zwi¹zane z obiektami jak w
ust. 1, uznaje siê za niedopuszczalne.
§8
1. Tereny o ustalonym planem przeznaczeniu, zawarte s¹
pomiêdzy liniami regulacyjnymi, których przebieg oznaczono na rysunku planu.
2. Linie regulacyjne zbie¿ne z istniej¹cymi granicami ewidencyjnymi, oznaczone s¹ na rysunku planu symbolem R  3.
3. Linie regulacyjne wymagaj¹ce ustalenia nowych granic ewidencyjnych, oznaczone s¹ na rysunku planu
symbolem R  4.
4. Linie regulacyjne jak w ust. 2 i 3 mog¹ ulegaæ korektom w postêpowaniu realizacyjnym, pod warunkiem,
¿e nie wp³ynie to negatywnie na funkcje podstawowe
poszczególnych terenów.
5. Ustalenia ust. 4 w odniesieniu do ulic, nie mog¹ ograniczyæ obowi¹zuj¹cych ustaleniami niniejszego planu,
szerokoci pasów drogowych.
6. Ustalenia uszczegó³awiaj¹ce granice terenu dla potrzeb
obiektów infrastruktury technicznej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami I  1 do I  18, mog¹ byæ
podejmowane jedynie w oparciu o szczegó³owe opracowania bran¿owe, uzgodnione stosownie do swej
funkcji z uwzglêdnieniem przepisów szczególnych.
7. W sprawach dotycz¹cych korekty linii regulacyjnych,
rozstrzyga Zarz¹d Gminy.
§9
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu objête niniejsz¹ uchwa³¹,
2) rysunku  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
zgodnie z § 1,
3) Studium  nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork, uchwalone przez Radê

Gminy uchwa³¹ Nr XI/60/99 w dniu 17 grudnia 1999 r.
³¹cznie z Aneksem uchwalonym przez Radê Gminy,
uchwa³¹ Nr XIX/113/2000 w dniu 8 listopada 2000 r.
4) Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Gminy
Malbork,
5) obszarze planu  nale¿y przez to rozumieæ czêæ obszaru gminy zgodnie z § 2 ust. 1 i 2,
6) przeznaczeniu terenu i funkcji podstawowej  nale¿y
przez to rozumieæ funkcje ustalone dla terenów na rysunku, oznaczone symbolami od T  1 do T  26, ³¹cznie z elementami im towarzysz¹cymi jak dojazdy, dojcia i zieleñ,
7) funkcjach uzupe³niaj¹cych  nale¿y przez to rozumieæ
funkcje inne od podstawowych dla danego terenu,
8) okrelonym symbolu  nale¿y przez to rozumieæ symbole na rysunkach posiadaj¹cych swoje odniesienie w
treci niniejszej uchwa³y.
DZIA£ II
USTALENIA DLA CA£EGO OBSZARU PLANU
ROZDZIA£ 1
W ZAKRESIE URBANISTYKI
§ 10
1. Zagospodarowanie terenów nastêpuje na rzecz ich
funkcji podstawowych okrelonych w dziale III, z
uwzglêdnieniem wszystkich aktualnie obowi¹zuj¹cych
przepisów szczególnych.
2. W obrêbie terenów jak w ust. 1 dominuj¹ obiekty lub
zagospodarowanie wynikaj¹ce z funkcji podstawowych.
3. Inne funkcje, poza podstawowymi, mog¹ byæ lokalizowane uzupe³niaj¹co, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce
warunki:
1) nie s¹ one w ¿adnej kolizji z funkcj¹ podstawow¹,
2) nie naruszaj¹ zasad kompozycji zabudowy oraz skali zabudowy,
3) nie stanowi¹ zagro¿enia sanitarnego oraz po¿arowego,
4) na terenach o funkcjach podstawowych zwi¹zanych
z trwa³¹ zabudow¹, nie przekrocz¹ 20% powierzchni,
5) na terenach o funkcjach podstawowych niezwi¹zanych z zabudow¹, nie przekrocz¹ ³¹cznie 5% powierzchni.
4. Ustalenia ust. 3 nie dotycz¹ terenów oznaczonych na
rysunku nastêpuj¹cymi symbolami: T  1, T  2, T  3,
T  6, w których przewiduje siê wy³¹cznie funkcje podstawowe.
5. W zagospodarowaniu wszystkich terenów, nale¿y
uwzglêdniæ potrzeby osób niepe³nosprawnych, eliminuj¹c lub ograniczaj¹c wszelkie bariery.
§ 11
1. Na terenach istniej¹cego zainwestowania zabudowa
mo¿e podlegaæ przebudowie i zmianie sposobu u¿ytkowania, pod warunkiem, ¿e dzia³ania te bêd¹ zgodne
z zasadami niniejszej uchwa³y.
2. Na terenach nie zainwestowanych, wymagaj¹cych
podzia³u wewnêtrznego, ustalenie granic dzia³ek nastêpuje w oparciu o koncepcje urbanistyczno-architektoniczne.
3. Obszar opracowañ jak w ust. 2 winien obejmowaæ teren pomiêdzy liniami regulacyjnymi.
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4. Do opracowañ jak w ust. 3 nale¿y w³¹czyæ obs³uguj¹ce teren ulice.
5. Przy realizacji ustaleñ ust. 2, w przypadku zagro¿enia
interesów prawnych stron lub braku zgodnoci pomiêdzy stronami, Zarz¹d wszczyna postêpowanie zwi¹zane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 lub 1:500.
6. Ustalenia opracowañ jak w ust. 2 i 5 nie mog¹ byæ
sprzeczne z niniejsz¹ uchwa³¹.
7. Koncepcje urbanistyczne podlegaj¹ akceptacji przez
Zarz¹d.
§ 12
1. Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ zasadê, ¿e uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z u¿ytkowania terenów lub budynków, nie mog¹
przenikaæ granic w³aciwoci lub u¿ytkowania.
2. Funkcje obiektów i terenów, które nie spe³niaj¹ ustaleñ ust. 1 podlegaj¹ likwidacji w przypadku stwierdzenia przez w³aciwy organ inspekcji sanitarnej lub ochrony rodowiska przekroczenia obowi¹zuj¹cych norm.
§ 13
Okrela siê nastêpuj¹ce zasady ustalenia linii zabudowy:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg oznaczenia na
rysunku symbolem K  7,
2) dla terenów na których nie oznaczono linii jak w pkt1
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy, licz¹c od okrelonych na rysunkach granic
pasów drogowych:
a) dla ulic klas G  20 m,
b) dla ulic klasy L  10 m,
c) dla ulic klasy G  5 m.
ROZDZIA£ 2
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
§ 14
1. Ustala siê obowi¹zek opracowania studium architektury dla ca³ego obszaru planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe warunki rozwi¹zañ w studium jak w ust. 1:
1) w³aciwe wkomponowanie architektury w specyficzny krajobraz,
2) nawi¹zanie do cech regionu na styku ¯u³aw Wilanych i Powila w s¹siedztwie miasta Malborka z Zespo³em Zamkowym,
3) wykorzystanie tych nowoczesnych technologii i materia³ów, które s¹ przyjazne dla cz³owieka i rodowiska i pozwol¹ spe³niæ ustalenia pkt1 i 2,
4) okrelenie zasad wi¹zania nowoczesnych funkcji z
elementami tradycji,
5) uwzglêdnienie ustaleñ §§ 15 i 16,
3. Celem opracowania studium jak w ust. 1 jest:
1) uzyskanie nowej jakociowo to¿samoci miejsca dla
ca³ego obszaru planu,
2) okrelenie wspólnych cech architektonicznych dla
obiektów o zró¿nicowanych funkcjach.
4. Studium jak w ust. 1 nale¿y wykonaæ przed rozpoczêciem
procesu realizacyjnego planu i jego ustalenia uwzglêdniæ
przy okrelaniu warunków zabudowy terenu.
5. Wykonanie opracowania studium jak w ust. 1 zabezpiecza Zarz¹d, i przedstawia Radzie Gminy do akceptacji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 15

1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wysokoci
zabudowy:
1) przy uzupe³nianiu zabudowy, nawi¹zanie do zabudowy istniej¹cej,
2) hotel g³ówny  III  IV kondygnacji,
3) pozosta³e hotele  II kondygnacje,
4) zabudowa zespo³u handlowego /T  15/  I  II kondygnacji,
5) zabudowa aqua-parku  wg potrzeb funkcjonalnych,
w tym czêæ recepcyjna do II kondygnacji,
6) pozosta³a zabudowa  I kondygnacja.
2. Na obszarze planu wyklucza siê lokalizacjê masztów i
stacji bazowych telefonii komórkowej.
§ 16
1. Ustala siê dla ca³ego obszaru planu z wy³¹czeniem terenu T-9,dachy podniesione o spadkach 30° z tolerancj¹ do 5°.
2. Rodzaj pokrycia dachów i ich kolorystykê okreli studium jak w § 14.
3. W rozwi¹zaniach nale¿y uwzglêdniæ potrzebê zwiêkszonej odpornoci obiektów na ha³as lotniczy.
4. Wszystkie obiekty nale¿y dostosowaæ do potrzeb osób
niepe³nosprawnych.
5. Na ci¹gach pieszych obowi¹zuje zakaz realizacji schodów terenowych.
6. Ustalenia ust. 5 nie obowi¹zuj¹, je¿eli oprócz schodów
terenowych wykonana bêdzie pochylnia lub stosowne urz¹dzenie dwigowe.
7. Zarz¹d mo¿e zwolniæ z ustaleñ ust. 4, je¿eli nie bêdzie
realne wykonanie ustaleñ jak w ust. 6.
ROZDZIA£ 3
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 17
1. Ustala siê, ¿e podstaw¹ dzia³añ s¹ zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej sformu³owane w niniejszym rozdziale.
2. Zasady jak w ust. 1 okrela siê w oparciu o Studium
oraz nastêpuj¹ce studia bran¿owe, opracowane do
koncepcji urbanistycznej:
1) w zakresie wody pitnej, wody do celów ppo¿., kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej: INWECO Biuro Projektów Cieplno-Instalacyjnych Gdynia,
g³ówny projektant in¿. Z. Zaremba, padziernik
2000 r.,
2) w zakresie energii elektrycznej, Pracownia Projektowa in¿. Andrzej Szypowicz, Gdañsk, padziernik
2000 r.,
3) w zakresie zaopatrzenia w gaz: INWECO Biuro Projektów Cieplno-Instalacyjnych Gdynia, projektant
mgr in¿. M. Niklas, padziernik 2000 r.
3. W oparciu o ustalenia niniejszego rozdzia³u, nale¿y
wykonaæ uszczegó³owione opracowania bran¿owe.
4. Opracowania jak w ust. 3 podlegaj¹ akceptacji przez
Zarz¹d, po uzyskaniu niezbêdnych uzgodnieñ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych i stwierdzeniu zgodnoci rozwi¹zañ z niniejsz¹ uchwa³¹.
5. Zarz¹d inicjuje dzia³ania na rzecz skoordynowanego
rozwoju wszystkich elementów infrastruktury technicznej.
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6. Podstaw¹ oddania poszczególnych obiektów do eksploatacji, musi byæ pe³ne zabezpieczenie gruntu, wody
i powietrza przed nienormatywnymi zanieczyszczeniami.
7. Ustala siê zakaz wprowadzania rozwi¹zañ indywidualnych w zakresie unieszkodliwiania cieków.
8. Sieci nale¿y realizowaæ w obrêbie pasów drogowych
i ci¹gów pieszych, oznaczonych na rysunku symbolami T-22 do T-25 oraz przez teren T-6 wg zasad regulowanych przepisami szczególnymi.
9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez inne tereny poza ustalonymi w ust. 8, z uwzglêdnieniem prawa w³asnoci i praw u¿ytkowników nieruchomoci.
10. Ustala siê zakaz realizacji na obszarze planu sieci napowietrznych.
11. Uzupe³nienie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej o elementy nie okrelone w niniejszym planie, nie
stanowi jego naruszenia, je¿eli nie zostan¹ zagro¿one
funkcje podstawowe terenów.
12. Istniej¹ce w obszarze opracowania sieci zaopatrzenia w wodê, przy³¹cza elektroenergetyczne i urz¹dzenia dla cieków uznaje siê za czasowe, do sukcesywnej likwidacji.
§ 18
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru w zakresie zaopatrzenia w wodê:
1) w I etapie ród³em zaopatrzenia w wodê pitn¹ bêdzie po³¹czenie z sieci¹ wodoci¹gow¹ we wsi Gociszewo na terenie gminy Sztum,
2) pierwszy etap oznacza zabezpieczenie wody w iloci 500 m3/d,
3) w II etapie, dla zapotrzebowania oko³o 2000 m3/d
wody pitnej, nale¿y zrealizowaæ ujêcia na terenie
przeznaczonym na aqua-park, symbol T  9 oraz w
jego otoczeniu,
4) na ujêcia wodne nale¿y przeznaczaæ tereny przewidziane pod zieleñ,
5) usytuowanie ujêæ oraz ich stref ochrony bezporedniej musi byæ powi¹zane z koncepcj¹ przestrzenn¹
terenów ich lokalizacji,
6) system zaopatrzenia w wodê funkcjonowaæ bêdzie
w oparciu o sieæ magistraln¹, budowan¹ na podstawie uszczegó³owionych opracowañ bran¿owych,
uwzglêdniaj¹cych uk³ad przestrzenny okrelony w
planie symbolem I  1,
7) przy budowie sieci magistralnej nale¿y uwzglêdniæ
jej zpiercieniowanie.
8) zaopatrzenie w wodê przeciwpo¿arow¹ i do podlewania zieleni w iloci oko³o 60l/s, nale¿y zrealizowaæ w oparciu o ujêcia z rzeki Nogat i oddzieln¹ sieæ
wodoci¹gow¹, symbole I  2 i I  3.
§ 19
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru w zakresie kanalizacji sanitarnej:
1) odbiornikiem cieków sanitarnych bêdzie istniej¹ca
oczyszczalnia miasta Sztum,
2) ustala siê zasadê objêcia sieci¹ kanalizacji sanitarnej ca³ego obszaru z docelow¹ likwidacj¹ wszystkich form rozwi¹zañ indywidualnych,
3) system odprowadzenia cieków dzia³aæ bêdzie w
oparciu o sieæ magistraln¹, sk³adaj¹c¹ siê z odcin-

ków sieci grawitacyjnej i kana³ów t³ocznych, symbole
I  4 i I  5,
4) uzupe³nieniem systemu bêd¹ przepompownie cieków,
których wielkoci i iloæ nale¿y okreliæ w uszczegó³owionych opracowaniach bran¿owych, symbole I  6,
5) na obszarze obowi¹zuje cis³y zakaz odp³ywu cieków
sanitarnych do wód powierzchniowych lub do gruntu,
6) przepompownie nale¿y wyposa¿aæ w zbiorniki na awaryjne przetrzymywanie cieków, eliminuj¹c mo¿liwoæ
zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz gruntu,
7) zak³ada siê dwa etapy przyjêcia cieków przez
oczyszczalniê w Sztumie, dostosowane do etapów zaopatrzenia w wodê i uzale¿nione od przebudowy kolektorów przesy³owych na obszarze gminy Sztum.
§ 20
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru w zakresie kanalizacji deszczowej:
1) wody deszczowe czyste nale¿y w maksymalnym
stopniu wprowadzaæ do gruntu, poprzez lokalne
systemy drenów, zapewniaj¹ce naturaln¹ infiltracjê,
2) nale¿y ograniczaæ powierzchnie terenów ca³kowicie
utwardzonych, wprowadzaj¹c nawierzchnie a¿urowe z udzia³em w³aciwych gatunków traw,
3) wody deszczowe brudne z nawierzchni ulic i parkingów, nale¿y poprzez system separatorów, oznaczonych symbolem I  9 oraz przepompowniê, oznaczon¹ symbolem I  10, odprowadziæ do rzeki Nogat,
4) w zale¿noci od potrzeb nale¿y zwiêkszyæ iloæ separatorów oraz przepompowni,
5) system sieci kanalizacji deszczowej tworz¹ kolektory grawitacyjne, symbol I  7 i kolektory t³oczne,
symbol I  8.
§ 21
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru w zakresie ciep³ownictwa:
1) nie przewiduje siê realizacji centralnego systemu zaopatrzenia w ciep³o,
2) obiekty nale¿y wyposa¿yæ w indywidualne urz¹dzenia grzewcze oparte o gaz ziemny, olej opa³owy i
energiê elektryczn¹,
3) zaleca siê stosowanie rozwi¹zañ niekonwencjonalnych, opartych o energiê s³oneczn¹ i temperaturê
ziemi,
4) wprowadza siê zakaz stosowania podstawowych
urz¹dzeñ grzewczych opartych o paliwo sta³e,
5) istniej¹ce urz¹dzenia jak w pkt 4 podlegaj¹ sukcesywnej likwidacji.
§ 22
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru w zakresie elektroenergetyki:
1) ród³em zasilania w energiê elektryczn¹ bêdzie GPZ
na terenie miasta Malborka, od którego nale¿y doprowadziæ liniê kablow¹ 15 kV dla mocy 2400kW,
2) na obszarze planu nale¿y zrealizowaæ szeæ stacji
transformatorowych, symbol I  16,
3) adaptuje siê liniê napowietrzn¹ 15 kV, znajduj¹c¹ siê
po wschodniej stronie pasa drogowego drogi nr 55,
symbol I  11,
4) przeznacza siê do skablowania istniej¹c¹ linie napowietrzn¹ 15 kV we wschodniej czêci obszaru, symbol I  13,
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5) adaptuje siê istniej¹c¹ linie kablow¹ 15 kV, przecinaj¹c¹ drogê nr 55, symbol I  12,
6) ustala siê zasadê przebiegu linii kablowych 15 kV, symbol I  14 na rysunku, ³¹cz¹cych stacje transformatorowe jak w pkt 2,
7) ustala siê przesuniêcie istniej¹cej stacji transformatorowej symbol I  15, znajduj¹cej w pasie drogi nr 55,
je¿eli potrzeba wyniknie z przebudowy drogi,
8) ustala siê, ¿e ca³y obszar z wyj¹tkiem strefy skrzy¿owania na drodze nr 55, owietlany bêdzie systemem
lamp parkowych,
9) w obszarze planu nie przewiduje siê lokalizacji elektrowni wiatrowych.

5) obowi¹zuje zakaz wygradzania obiektów wzd³u¿ linii
brzegowej rzeki Nogat, je¿eli w³aciwe organy administracyjne nie postanowi¹ inaczej.

§ 23

Ustala siê, ¿e obiekty obs³ugi technicznej zespo³u obiektów, je¿eli nie bêd¹ powi¹zane bezporednio z poszczególnymi budynkami, nale¿y zrealizowaæ poza obszarem
planu.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia obszaru w
gaz ziemny:
1) ród³em zasilania dla docelowych potrzeb w iloci
1500 Nm3/h bêdzie gazoci¹g redniego cinienia
prowadzony z miasta Malborka, od magistralnego
gazoci¹gu redniego cinienia przy zbiegu ulic Koszaliñskiej i Sprzymierzonych,
2) na obszarze planu w miejscach najwiêkszego zapotrzebowania, nale¿y zrealizowaæ stacje redukcyjnopomiarowe, symbol I  18,
3) ustala siê zasadê przebiegu sieci gazowych redniego cinienia symbol I  17, ³¹cz¹cych stacje redukcyjno-pomiarowe z gazoci¹giem zasilaj¹cym obszar,
4) nie stanowi naruszenia planu zmniejszenie iloci planowanych stacji redukcyjno-pomiarowych jak w
pkt 2 i budowa sieci gazowych niskiego cinienia.
§ 24
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie telekomunikacji:
1) znajduj¹ce siê w pasie drogi nr 55 linie wiat³owodne i kablowe obejmuje siê ochron¹,
2) przy przebudowie drogi jak w pkt 1 obowi¹zuje stosowne zabezpieczenie lub prze³o¿enie urz¹dzeñ telekomunikacyjnych,
3) projektowanie sieci telefonicznych na obszarze objêtym planem, nale¿y dostosowaæ do zasad okrelonych w § 17 ust. 8, 9, 10 i 11,
4) nie przewiduje siê w obszarze planu lokalizacji masztów dla potrzeb linii radiowych i telefonii komórkowej.
§ 25
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie gospodarki
wodnej:
1) realizacja wszystkich obiektów lub infrastruktury
technicznej w strefie miêdzywala rzeki Nogat, wymaga uzgodnieñ i decyzji administracji gospodarki
wodnej i ochrony przeciwpowodziowej oraz Starosty Powiatu,
2) adaptuje siê rowy systemu melioracyjnego przy podstawie skarpy rzeki Nogat,
3) realizacja nowych urz¹dzeñ melioracyjnych uwa¿a
siê za zgodne z niniejszym planem, je¿eli nie ograniczaj¹ one funkcji podstawowych poszczególnych
terenów,
4) wzd³u¿ linii brzegowej rzeki Nogat, nale¿y zapewniæ
swobodny dostêp, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,

§ 26
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru w zakresie unieszkodliwiania odpadów:
1) podstaw¹ systemu bêdzie segregacja odpadów w
miejscu ich powstawania,
2) obszar objêty bêdzie systemem unieszkodliwiania
odpadów aktualnie obowi¹zuj¹cym na obszarze
gminy.
§ 27

ROZDZIA£ 4
W ZAKRESIE KSZTA£TOWANIA KRAJOBRAZU
I OCHRONY RODOWISKA
§ 28
1. W celu ochrony i kszta³towania krajobrazu kulturowego ustala siê nastêpuj¹ce strefy konserwatorskie, okrelone na rysunku symbolami K  1 i K  2:
1) strefê W  pe³nej ochrony archeologicznej,
2) strefê B  ochrony konserwatorskiej,
3) strefê OW  ochrony archeologicznej.
2. Ustala siê nastêpuj¹cy tryb postêpowania:
1) w strefie W obowi¹zuje uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
a) zatwierdzenie programu badañ archeologicznych,
b) decyzji o warunkach dzia³añ realizacyjnych,
c) decyzjê o zezwoleniu na realizacjê,
2) w strefie B obowi¹zuje:
a) ochrona urbanistycznych i architektonicznych
wartoci historycznych,
b) przy realizacji nowej zabudowy nawi¹zanie do historycznych cech terenu,
c) pe³na ochrona konserwatorska obiektów historycznych,
d) zachowanie cech historycznych przy remontach i
modernizacji obiektów objêtych ochron¹,
e) likwidacja obiektów dysharmonizuj¹cych,
f) uzgodnienia wszystkich projektów budowlanych
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
3) w strefie OW obowi¹zuje:
a) ochrona ladów osadnictwa,
b) mo¿liwoæ dzia³añ realizacyjnych po wykonaniu
rozpoznawczych badañ archeologicznych wg zaleceñ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
c) zapewnienia nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu robót ziemnych,
4) Wszelkie zmiany zwi¹zane z obiektami wpisanymi
do rejestru zabytków, wymagaj¹ wytycznych i uzgodnieñ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 29
1. Wyznacza siê obszary do rehabilitacji, oznaczone na
rysunku symbolem K  3.
2. Rehabilitacja obejmuje dzia³ania na rzecz zmiany poziomu estetycznego, poprzez modernizacjê lub rewaloryzacjê oraz zmianê funkcji.
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3. Celem rehabilitacji jest dostosowanie terenów i obiektów do wspó³czesnych wymogów i potrzeb, przywrócenie dawnych wartoci lub zsynchronizowanie z otoczeniem pod wzglêdem funkcjonalnym i estetycznym.
4. Przeprowadzenie procesu rehabilitacji wymaga opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej do
akceptacji Zarz¹du.
§ 30
1. Okrela siê granice Obszaru Chronionego Krajobrazu
Rzeki Nogat, oznaczone na rysunku symbolem K  4,
obejmuj¹cego pó³nocno-zachodni¹ czêæ obszaru.
2. Na obszarze jak w ust. 1 obowi¹zuj¹ stosowne przepisy Wojewody.
§ 31
1. Ustala siê ochronê punktu widokowego  oznaczonego na rysunku symbolem K  5 oraz ci¹gu widokowego krajobrazu ¿u³awskiego  oznaczonego symbolem
K  6.
2. Na kierunku obserwacji obowi¹zuje zakaz realizacji
obiektów, które mog¹ utrudniæ wgl¹d w krajobraz lub
mog³yby go deformowaæ.
3. Otoczenie punktu widokowego jak w ust. 1, nale¿y zabezpieczyæ przed swobodn¹ penetracj¹, ze wzglêdu na
ochronê muraw ciep³olubnych na stoku skarpy rzeki
Nogat.
§ 32
Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy  oznaczone symbolem K  7.
§ 33
1. Okrela siê zalecany uk³ad przestrzenny zabudowy 
oznaczony na rysunku symbolem K  8.
2. Zmiany uk³adu przestrzennego zabudowy s¹ dopuszczalne, je¿eli nie narusz¹ innych ustaleñ niniejszego planu.
3. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce osie kompozycji g³ównych budynków, oznaczonych symbolem K  9.
4. Osie jak w ust. 3 dotycz¹ zespo³u zabudowy aqua-parku, ³¹cznie z projektowan¹ kaskad¹ wodn¹ oraz g³ównego hotelu.
§ 34
1. Okrela siê zalecany uk³ad przestrzenny jezdni i ci¹gów pieszych  oznaczonych symbolem K  10.
2. Korekty w zakresie ulic mog¹ dotyczyæ przesuniêæ ich
osi, wykonania wnêk postojowych i udoskonalenia rozwi¹zañ wszystkich skrzy¿owañ.
3. Korekty ci¹gów pieszych wynikaæ mog¹ ze szczegó³owoci opracowañ w tym szerokoci chodników, powi¹zañ ci¹gów pieszych z rowerowymi oraz uszczegó³owionych przebiegów przez tereny nie bêd¹ce pasami drogowymi lub pasami ci¹gów pieszych.
§ 35
1. Okrela siê zalecany uk³ad przestrzenny boisk i parkingów  oznaczonych symbolem K  11.
2. Korekty uk³adu przestrzennego boisk mog¹ dotyczyæ
zmiany ustaleñ programowych z wyj¹tkiem kortów w
s¹siedztwie parku na skarpie, których uk³ad przestrzenny okrela siê jako przes¹dzony.
3. Korekty uk³adu przestrzennego parkingów mog¹ wynikaæ jedynie ze szczegó³owoci opracowañ realizacyjnych.

§ 36
1. Tworzy siê system zieleni obszaru sk³adaj¹cy siê z nastêpuj¹cych elementów:
1) zieleni naturalnej, oznaczonej symbolem T  2,
2) terenów lenych, oznaczonych symbolem T  3,
3) ³¹k piknikowych, oznaczonych symbolem T  4,
4) ³¹ki kwiatowej, oznaczonej symbolem T  5,
5) parku na skarpie, oznaczonego symbolem T  6,
6) skweru z kaskad¹, oznaczonego symbolem T  7,
7) zieleni urz¹dzonej, oznaczonej symbolem T  8,
8) zieleni terenów rekreacyjnych i sportowych, oznaczonych symbolami T  9, T  10, T  11, T  12 i T  13.
2. W opracowaniach urbanistyczno-architektonicznych
nale¿y elementy systemu jak w ust. 1 rozwijaæ i wzajemnie ³¹czyæ.
3. Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ zasadê zapewnienia ci¹g³oci
systemu zieleni dla potrzeb przyrody, mikroklimatu oraz
ci¹gów pieszych i rowerowych.
4. Elementy systemu jak w ust. 1 nale¿y ³¹czyæ z zieleni¹
terenów hoteli, barów i kawiarni, zespo³u handlowego
i administracji.
5. Obejmuje siê ochron¹ istniej¹ce drzewa i ich szpalery,
oznaczone symbolem K  12.
6. Wycinka drzew jak w ust. 5 mo¿e nast¹piæ jedynie ze
wzglêdów sanitarnych oraz wyj¹tkowo przy lokalizowaniu obiektów budowlanych.
7. Okrela siê zalecany uk³ad przestrzenny, projektowanej zieleni wysokiej, oznaczonej symbolem K  13, do
uszczegó³owienia w projektach realizacyjnych.
§ 37
1. Okrela siê granicê strefy zagro¿onej ha³asem lotniczym, oznaczon¹ symbolem K  14.
2. Granica strefy jak w ust. 1 mo¿e ulegaæ korektom wynikaj¹cym ze zmiany typów samolotów oraz aktualizacji pomiarów ha³asu lotniczego.
3. W obrêbie strefy jak w ust. 1 oraz w jej s¹siedztwie
obowi¹zuje zasada realizacji obiektów o zwiêkszonej
odpornoci na ha³as lotniczy.
DZIA£ III
PRZEZNACZENIE TERENÓW
 FUNKCJE PODSTAWOWE
§ 38
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  wody otwarte, dla
terenów oznaczonych na rysunku symbolem T  1:
2. Na terenach okrelonych w ust. 1 obowi¹zuje:
1) doprowadzenie czystoci wody do minimum II klasy,
2) prowadzenie w oparciu o specjalistyczne ekspertyzy, rekultywacji z uwzglêdnieniem: czyszczenia brzegów, ochrony rolinnoci naturalnej oraz zabezpieczenia linii brzegowej przed sp³ywem wszelkich zanieczyszczeñ,
3) zakaz budowy dla indywidualnych potrzeb pomostów oraz hangarów,
4) ochrona urz¹dzeñ hydrotechnicznych i melioracyjnych,
5) przy regulacji linii brzegowej zaleca siê stosowanie
g³ównie materia³ów naturalnych.
§ 39
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  zieleñ naturaln¹ dla
terenów oznaczonych na rysunku symbolem T  2.
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2. W obrêbie terenów okrelonych w ust. 1 wystêpuj¹
ró¿ne formy zieleni bêd¹ce wynikiem dzia³ania przyrody, które obejmuje siê pe³n¹ ochron¹.
3. Na terenach jak w ust. 1 dopuszcza siê zabiegi sanitarne oraz ewentualne uzupe³nienie gatunków zagro¿onych wyginiêciem.
§ 40
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  tereny lene, oznaczone na rysunku symbolem T  3.
2. Na terenach jak w ust. 1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia ochronne:
1) dla lasów w czêci zachodniej  jako lasów wodochronnych,
2) dla lasów w czêci wschodniej  jako lasów glebochronnych.
3. Zarz¹d podejmie dzia³ania na rzecz uwzglêdnienia w
planach urz¹dzeniowych lasów otaczaj¹cych obszar
planu  funkcji parków lenych.
§ 41
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  ³¹ki piknikowe, dla
terenów oznaczonych na rysunku symbolem T  4.
2. Tereny jak w ust. 1 nale¿y dostosowaæ do ustalonej
funkcji poprzez uprawê odpowiednich gatunków traw
oraz zagospodarowanie miejsc do palenia ognisk i dla
ró¿nych form rekreacji aktywnej w tym gier i cie¿ek
zdrowia.
§ 42
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  ³¹ki kwiatowe, dla
terenów oznaczonych na rysunku symbolem T  5.
2. Tereny jak w ust. 1 nale¿y dostosowaæ do ustalonej
funkcji poprzez dobór i uprawê rolin kwitn¹cych przemiennie przez wiêksz¹ czêæ roku.
3. Na terenie jak w ust. 1 ogranicza siê maksymalnie inne
elementy zagospodarowania nie zwi¹zane cile z funkcj¹ podstawow¹.
§ 43
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  teren parku na skarpie, oznaczony na rysunku symbolem T  6.
2. Dla terenu jak w ust. 1 obowi¹zuje opracowanie projektu zagospodarowania po uprzednim wykonaniu
szczegó³owej inwentaryzacji zieleni i okreleniu gatunków, które wymagaæ bêd¹ ochrony.
3. Do gatunków objêtych ochron¹ nale¿y w³¹czyæ roliny ciep³olubne,w tym murawy zwi¹zane ze specyfik¹
nas³onecznionych skarp.
4. W projekcie jak w ust. 2 nale¿y uszczegó³owiæ przebieg ci¹gów pieszych oraz elementów infrastruktury
technicznej, uwzglêdniaj¹c ochronê skarp przed zjawiskami erozji gruntu.
5. Projektowany przebieg ci¹gów pieszych, nale¿y maksymalnie dostosowaæ do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
6. Dla ci¹gów pieszych jak w ust. 5 wy³¹czonych z ruchu
osób niepe³nosprawnych, nale¿y wprowadziæ niezbêdne oznakowanie.
7. Na kierunku patrzenia z ci¹gu widokowego, oznaczonego symbolem K  6, nale¿y ograniczyæ sadzenie
drzew, które mog¹ stworzyæ zwart¹ przes³onê dla wgl¹du w krajobraz ¿u³awski.
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§ 44

1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  teren skweru z kaskad¹ wodn¹, oznaczony na rysunku symbolem T  7.
2. Dla terenu jak w ust. 1 nale¿y opracowaæ projekt zagospodarowania uwzglêdniaj¹cy kaskadê wodn¹, zakoñczon¹ stawami kaskadowymi, powi¹zanymi kompozycyjnie z obiektami aqua-parku na terenie T  9.
3. Dla kaskady obowi¹zuje zamkniêty system obiegu
wody.
4. Kaskadê tworzy siê, ze wzglêdów kompozycyjnych i
mikroklimatycznych.
5. W opracowaniach realizacyjnych d¹¿yæ do ochrony
istniej¹cych zaroli.
§ 45
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone symbolem T  8.
2. Tereny zieleni urz¹dzonej pe³ni¹ funkcje skwerów i zieleni izoluj¹cej.
3. Zagospodarowanie oraz typy zieleni nale¿y dostosowaæ do funkcji jak w ust. 2.
§ 46
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  teren aqua-parku,
oznaczony symbolem T  9.
2. W obrêbie terenu jak w ust. 1 nale¿y zrealizowaæ obiekty
dla funkcji podstawowej oraz ujêcia wodne z ich strefami ochrony bezporedniej.
3. Powiêkszenie terenu dopuszczalne w kierunku zespo³u
boisk  symbol T  10 z przesuniêciem lub likwidacj¹
dziel¹cego te tereny ci¹gu pieszego  symbol T  25.
§ 47
1. Ustala siê funkcje podstawow¹  teren zespo³u boisk,
oznaczony symbolem T  10.
2. W obrêbie terenów jak w ust. 1 ustala siê lokalizacjê
boiska pi³karskiego z bie¿ni¹, boiska do pi³ki rêcznej,
terenu dla mini-golfa oraz obiektu dla krytych kortów.
3. Program jak w ust. 2 mo¿e ulegaæ modyfikacji w dostosowaniu do za³o¿eñ programowych orodka sportowo-rekreacyjnego.
4. Obiekt dla kortów krytych lokalizuje siê w czêci pó³nocno-zachodniej.
§ 48
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  tereny kortów, oznaczone symbolem T  11.
2. Sposób zagospodarowania terenu dostosowaæ do s¹siedztwa parku na skarpie  symbol T  6, zapewniaj¹c
wgl¹d na tereny zieleni z obiektów hotelowych  symbol T  16.
§ 49
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  teren toru jedzieckiego, oznaczony symbolem T  12.
2. Uje¿d¿alniê kryt¹ z miejscem postoju koni, lokalizuje
siê w czêci po³udniowo-wschodniej terenu jak w
ust. 1, ze cile okrelon¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy.
3. Obiekt jak w ust. 2 realizowaæ z uwzglêdnieniem zwiêkszonej izolacyjnoci od ha³asu lotniczego.
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§ 50

§ 57

1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  tereny przystani, oznaczone symbolem T  13.
2. Teren powy¿ej luzy przeznacza siê na przystañ jachtow¹, teren poni¿ej luzy na przystañ pasa¿ersk¹.
3. Przy realizacji obiektów, nale¿y uwzglêdniæ warunki
po³o¿enia w obszarze miêdzywala rzeki Nogat, w tym
ustalenia administracji gospodarki wodnej i Starosty
Powiatu.

1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  parkingi, oznaczone
symbolami T  20.
2. Wydziela siê parking autobusowy na terenie po³o¿onym na po³udnie od aqua-parku  symbol T  9.
3. Wszystkie parkingi nale¿y projektowaæ jako parkingi
zielone z a¿urow¹ nawierzchni¹ betonowo-trawiast¹ i
du¿ym udzia³em drzew i krzewów.
4. Dopuszcza siê realizacjê zadaszeñ dla parkingów, pod
warunkiem dostosowania ich architektury do ustaleñ
studium architektury dla ca³ego zespo³u us³ugowo-handlowego.
§ 58

§ 51
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  tereny kawiarni i barów, oznaczone symbolem T  14.
2. Dla poszczególnych lokalizacji ustala siê co nastêpuje:
1) na terenie lenym w obrêbie wojennych schronów,
wymagane jest wyprzedzaj¹ce opracowanie ekspertyz saperskiej i konstrukcyjnej dla wszystkich obiektów w tym rejonie  tereny o symbolu T  3 i T  14,
2) na terenie w s¹siedztwie toru jedzieckiego, wymagana jest szczególna ochrona skarpy rzeki Nogat i
znajduj¹cej siê w tym rejonie rolinnoci ciep³olubnej, taras obiektu pe³niæ bêdzie funkcjê punktu widokowego.
3) na terenie przy ³¹kach piknikowych projektowaæ
obiekty sezonowe, obowi¹zuj¹ ustalenia jak w § 50
ust. 3.
§ 52
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  teren zespo³u handlowego, oznaczony symbolem T  15.
2. Ustala siê, ¿e zespó³ sk³adaæ siê bêdzie z ma³ych obiektów handlowych i us³ugowych, zwi¹zanych programowo i architektonicznie ze specyfik¹ regionu i jego otoczenia.
§ 53
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  tereny hotelowe, oznaczone symbolem T  16.
2. W czêci pó³nocnej terenów jak w ust. 1 ustala siê lokalizacjê hotelu g³ównego, powi¹zanego ze stref¹ widokow¹ krajobrazu ¿u³awskiego.
3. Wszystkie obiekty hotelowe nale¿y realizowaæ z
uwzglêdnieniem zwiêkszonej izolacyjnoci od ha³asu
lotniczego.
§ 54
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  teren administracji,
oznaczony symbolem T  17.
2. W obrêbie terenu jak w ust. 1 nie przewiduje siê zaplecza technicznego.
§ 55
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  teren mieszkaniowy,
oznaczony symbolem T  18.
2. Przy modernizacji i rozbudowie zabudowy nale¿y
uwzglêdniæ zwiêkszenie izolacyjnoci od ha³asu lotniczego.
§ 56
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  stacjê paliw, oznaczon¹ symbolem T  19.
2. Architekturê stacji nale¿y dostosowaæ do specyfiki ca³ego zespo³u us³ugowo-turystycznego z dopuszczeniem symboli firmowych.

1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  pêtla autobusowa,
oznaczona symbolem T  21.
2. W s¹siedztwie terenu jak w ust. 1 nale¿y zrealizowaæ
g³ówny przystanek autobusowy.
§ 59
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  droga krajowa oznaczona symbolem T  22.
2. Powi¹zanie drogowe z zespo³em us³ugowo-turystycznym, wymaga realizacji bezpiecznego skrzy¿owania z
pasami w³¹czania siê do ruchu.
3. Warunki dla realizacji skrzy¿owania jak w ust. 2 okreli
zarz¹dca drogi krajowej.
4. Szerokoæ pasa drogowego 40 m.
§ 60
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  drogi lokalne, oznaczone symbolem T  23.
2. Szerokoæ pasów drogowych 20  30 m, odczyt z rysunku planu.
3. Ustalenia ust. 2 nie dotycz¹ pasa drogowego przechodz¹cego przez teren leny, który w opracowaniach
szczegó³owych nale¿y maksymalnie zwêziæ.
4. Pasy drogowe pe³ni¹ jednoczenie funkcje korytarzy
dla infrastruktury technicznej.
5. Drogi lokalne jak w ust. 1 maj¹ charakter publiczny.
6. Uwzglêdniæ ustalenia § 63.
§ 61
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  drogi dojazdowe,
oznaczone symbolem T  24.
2. Szerokoæ pasów drogowych 20  25 m, odczyt z rysunku planu.
3. Pasy drogowe pe³ni¹ jednoczenie funkcjê korytarzy
dla infrastruktury technicznej.
4. Dopuszcza siê wy³¹czenie z ruchu publicznego dróg
jak w ust. 1 z wyj¹tkiem odcinka do stacji paliw  symbol T  19 i pêtli autobusowej  symbol T  21.
§ 62
1. Ustala siê funkcjê podstawow¹  ci¹gi piesze, oznaczone symbolem T  25.
2. Szerokoæ wydzielonych pasów 8  18 m, odczyt z rysunku planu.
3. Czêæ pasów ci¹gów pieszych pe³ni funkcjê korytarzy
dla infrastruktury technicznej.
4. Ci¹gi piesze przechodz¹ce przez tereny o innych funkcjach, nale¿y uwzglêdniæ w opracowaniach szczegó³owych, zachowuj¹c kierunek powi¹zañ okrelony na
rysunku planu.
5. Uwzglêdniæ ustalenia § 63.
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§ 63

1. Nak³ada siê na funkcje podstawowe okrelone w § §
60 i 62, funkcje dodatkow¹  miêdzyregionalna trasa
rowerowa, oznaczona symbolem T  26.
2. Przy projektowaniu drogi lokalnej i ci¹gu pieszego z
symbolem T  26, nale¿y uwzglêdniæ trasê rowerow¹
szerokoci 2,4 m.
DZIA£ IV
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 64
1. Trac¹ moc ustalenia uchwa³y Rady Gminy Malbork Nr
IV/13/93 z dnia 9 lipca 1993 r., og³oszonej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Elbl¹skiego nr 12 z dnia 23
sierpnia 1993 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork, w czêci dotycz¹cej obszaru niniejszego planu,
okrelonego granicami R  1 i R  2.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d do naniesienia na rysunek planu jak w ust. 1, granic niniejszego planu po jego uprawomocnieniu.
§ 65
W oparciu o art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci op³at od wzrostu wartoci nieruchomoci,
bêd¹cego efektem niniejszej uchwa³y:
1) dla terenów na cele publiczne  0%,
2) dla pozosta³ych terenów  do 30%,
3) w przypadku przekazania terenów na cele inwestycyjne zgodne z planem  0%.
§ 66
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Malbork.
§ 67
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Malborku
D. Zalewska

146
UCHWA£A Nr 117/XIV/99
Rady Miasta Malborka
z dnia 2 grudnia 1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Zamkowej w Malborku-Ka³dowie.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. 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 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.622,
z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686,
Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155,
poz.1014, Nr 162, poz.1126) Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
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Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy teren w Malborku-Ka³dowie pomiêdzy ul. Zamkow¹, drog¹ gruntow¹, granic¹ administracyjn¹ miasta oraz rowem na przed³u¿eniu ul. Zamkowej, zaznaczony na rysunku planu nr 1.
§2
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, oznaczone symbolem MG,
2) tereny siedlisk rolniczych oznaczone symbolem MR,
3) tereny komunikacji oznaczone symbolami KL, KD i KX.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu s¹ rysunki:
1) rysunek nr 1 w skali 1: 1000,
2) rysunek nr 1A pt. Oznaczenia graficzne ustaleñ planu,
które stanowi¹ za³¹czniki nr 1 i 1A do niniejszej uchwa³y.
§4
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w § 1, § 2 i § 3 uchwa³y, o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Nr 117/XIV/99 Rady Miasta Malborka z dnia 2 grudnia
1999 r.,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki wymienione w § 3 uchwa³y;
4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu  nale¿y
przez to rozumieæ tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunku planu,
5) dopuszczeniu  nale¿y przez to rozumieæ zgodnoæ z
planem w przypadkach mo¿liwych lecz nie zalecanych,
wymagaj¹cych uzasadnienia ze strony inwestora, zgody Zarz¹du Miasta oraz spe³nienia ewentualnych warunków wymienionych w przepisach szczegó³owych.
§5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, która wynosi:
1) 20 % dla terenów zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, oznaczonych MG,
2) 0 % dla pozosta³ych terenów objêtych niniejszym
planem.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§6
Na planowanym obszarze obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenów:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) planowane tereny nale¿y pod³¹czyæ do miejskiej
sieci wodoci¹gowej w ulicy Zamkowej,
b) lokaln¹ sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y usytuowaæ w
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liniach regulacyjnych planowanych ulic, z mo¿liwoci¹ zamkniêcia piercieniowego (docelowo) poprzez ulice 3KD, 4cKX i 4aKD,
c) nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ rozbudowy sieci dla
potrzeb potencjalnych terenów rozwojowych s¹siaduj¹cych z niniejszym terenem po stronie po³udniowo-wschodniej i po³udniowo-zachodniej;
2) w zakresie gospodarki ciekami sanitarnymi:
a) planowany obszar wymaga pod³¹czenia do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, przy koniecznoci pompowania cieków do oczyszczalni miejskiej,
b) usytuowanie przepompowni cieków wskazano na
rysunku planu, przy czym dopuszcza siê równie¿ usytuowanie w innych miejscach w granicach planu,
stosownie do potrzeb,
c) lokaln¹ sieæ kanalizacji sanitarnej nale¿y sytuowaæ
w liniach regulacyjnych planowanych ulic,
d) nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ rozbudowy sieci dla
potrzeb potencjalnych terenów rozwojowych s¹siaduj¹cych z niniejszym terenem po stronie po³udniowo-wschodniej i po³udniowo-zachodniej,
e) do czasu zrealizowania urz¹dzeñ docelowych dopuszcza siê rozwi¹zania indywidualne, np. w postaci zbiorników bezodp³ywowych, co wynika z po³o¿enia planowanych terenów na skraju miasta (daleka odleg³oæ od koñcówek sieci, koniecznoæ pompowania cieków) oraz z uwzglêdnienia du¿ych powierzchni dzia³ek budowlanych rzêdu 1 500-2 000 m2
(warunek efektywnoci sieci);
3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
a) w planowanych ulicach nale¿y przewidzieæ systemowe rozwi¹zania odnonie odprowadzenia wód opadowych, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoæ docelowej likwidacji niektórych rowów przydro¿nych w powi¹zaniu z systemem drena¿owym na poszczególnych
dzia³kach budowlanych,
b) problem odwodnienia terenów nale¿y rozpatrywaæ
kompleksowo, z uwzglêdnieniem potencjalnych terenów rozwojowych s¹siaduj¹cych z niniejszym terenem po stronie po³udniowo-wschodniej i po³udniowo-zachodniej,
c) dopuszcza siê mo¿liwoæ odprowadzenia wód deszczowych z koñcówek ulic 4aKD i 4bKD poprzez teren 8MG do istniej¹cego rowu biegn¹cego wzd³u¿
granicy planu;
4) w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹:
a) planowany obszar wymaga zasilania w energiê elektryczn¹ z wykorzystaniem istniej¹cych w s¹siedztwie
urz¹dzeñ, w tym istniej¹cej linii SN-15 kV przy ulicy 1KL,
b) przy ulicy 2KL rezerwuje siê miejsce pod lokalizacjê
stacji transformatorowej, uwzglêdniaj¹c równie¿ potrzebê zasilania potencjalnych terenów budowlanych
po drugiej stronie ulicy 2KL, przy czym dopuszcza
siê mo¿liwoæ lokalizacji trafostacji w innym miejscu stosownie do potrzeb, np. na terenach przewidzianych pod zabudowê,
c) lokaln¹ sieæ NN-0,4 kV nale¿y usytuowaæ w liniach
regulacyjnych planowanych ulic, z mo¿liwoci¹ zamkniêcia piercieniowego (docelowo) poprzez ulice 4aKD, 4cKX i 3KD,
d) nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ rozbudowy sieci dla
potrzeb potencjalnych terenów rozwojowych s¹siaduj¹cych z niniejszym terenem po stronie po³udniowo-wschodniej i po³udniowo-zachodniej;

5) w zakresie zasilania w gaz przewodowy:
 w liniach regulacyjnych ulic nale¿y przewidzieæ
miejsce na sieæ gazow¹ niskiego cinienia dla potrzeb obs³ugi przyleg³ych terenów budowlanych;
6) w zakresie po³¹czeñ telekomunikacyjnych:
 w liniach regulacyjnych ulic nale¿y przewidzieæ
miejsce na kanalizacjê telefoniczn¹ dla potrzeb
obs³ugi przyleg³ych terenów budowlanych;
7) w zakresie zasilania w energiê ciepln¹:
 wyklucza siê paliwa sta³e, zaleca siê ród³a niskoemisyjne;
8) odpady sta³e nale¿y wywoziæ na komunalne wysypisko odpadów sta³ych, zgodnie z ustaw¹ o gospodarce odpadami (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 592);
9) uci¹¿liwoæ wynikaj¹ca z prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ek, zgodnie z ustaw¹ o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (tj. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196);
10) zaleca siê zachowanie istniej¹cych drzew.
§7
Na rysunku planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia
graficzne:
1) linia regulacyjna rozgranicza tereny oznaczone na
rysunku planu numerem i symbolem, z których ka¿dy posiada odrêbne ustalenia w dalszych przepisach
niniejszej uchwa³y;
2) linia regulacyjna wewnêtrzna wyznacza poszczególne fragmenty funkcjonalne b¹d kompozycyjne wewn¹trz terenu ograniczonego lini¹ regulacyjn¹, w
tym poszczególne dzia³ki budowlane;
3) linia regulacyjna orientacyjna i linia regulacyjna wewnêtrzna orientacyjna, odpowiednio do przepisów
w pkt 1 i 2, dopuszczaj¹ mo¿liwoæ korekty podzia³u
terenów po rozpoznaniu konkretnych potrzeb inwestora, w zakresie nie koliduj¹cym z dalszymi przepisami niniejszej uchwa³y;
4) linia zabudowy:
a) wyznacza usytuowanie fasad budynków oraz elewacji istotnych dla zagospodarowania terenów
publicznych,
b) wymaga zharmonizowania fasad oraz elewacji
wzd³u¿ wyznaczonej linii, w tym coko³ów i dachów
ewentualnie innych rodzajów zwieñczenia budynków,
c) dopuszcza siê wysuniêcie przed wyznaczon¹ liniê schodów, ganku, daszka, ewentualnie innych
niewielkich fragmentów elewacji, takich jak balkon, wykusz itp.;
5) linia zabudowy nieprzekraczalna:
a) wyznacza graniczne mo¿liwoci usytuowania elewacji budynków,
b) wymaga zharmonizowania proporcji bry³ s¹siednich budynków od strony wyznaczonej linii,
c) dopuszcza wysuniêcie przed wyznaczon¹ liniê
schodów, ganku daszka ewentualnie innych niewielkich fragmentów elewacji.
§8
Na terenie 1KL obowi¹zuj¹:
1) ulica lokalna o istotnym znaczeniu dla struktury przestrzennej Malborka-Ka³dowa, zapewniaj¹ca dojazd do
wszystkich terenów objêtych niniejszym planem;
2) szerokoæ jezdni powinna wynosiæ co najmniej 6 m;

 379 

Poz. 146

3) chodnik co najmniej po jednej stronie ulicy;
4) w szerokoci pasa ulicznego nale¿y uwzglêdniæ usytuowanie uzbrojenia terenów wymienionego w § 6, powy¿sze warunkuje mo¿liwoæ korekty linii regulacyjnej orientacyjnej.
§9
Na terenie 2KL obowi¹zuj¹:
1) ulica lokalna o istotnym znaczeniu dla struktury przestrzennej Malborka-Ka³dowa, a tak¿e zapewniaj¹ca dojazd do ulic 4aKD i 4bKD oraz do terenów 6MG i 13MG;
2) szerokoæ jezdni powinna wynosiæ co najmniej 5 m;
3) chodnik co najmniej po jednej stronie ulicy;
4) w szerokoci pasa ulicznego nale¿y uwzglêdniæ usytuowanie uzbrojenia terenów wymienionego w § 6, powy¿sze warunkuje mo¿liwoæ korekty linii regulacyjnej orientacyjnej.
§ 10
Na terenie 3KD obowi¹zuj¹:
1) ulica dojazdowa obs³uguj¹ca tereny istniej¹cych siedlisk rolniczych 9MR i 10MR oraz teren 11MG;
2) w ramach modernizacji ulicy mo¿liwe jest poszerzenie
pasa ulicznego poprzez korektê linii regulacyjnej orientacyjnej;
3) ulica mo¿e funkcjonowaæ w postaci ci¹gu pieszo-jezdnego;
4) w szerokoci pasa ulicznego nale¿y uwzglêdniæ usytuowanie uzbrojenia terenów wymienionego w § 6, w
tym równie¿ miejsce na usytuowanie przepompowni
cieków.
§ 11
1)
2)
3)
4)

Na terenach 4aKD i 4bKD obowi¹zuj¹:
ulice dojazdowe obs³uguj¹ce tereny od 5MG do 8MG;
szerokoæ jezdni powinna wynosiæ 5 m;
chodnik po jednej stronie ulicy;
w szerokoci pasa ulicznego nale¿y uwzglêdniæ usytuowanie uzbrojenia terenów wymienionego w § 6, powy¿sze warunkuje mo¿liwoæ korekty linii regulacyjnej orientacyjnej.
§ 12

Na terenie 4cKX obowi¹zuj¹:
1) ulica piesza ³¹cz¹ca koñcówkê ulicy 4aKD z koñcówk¹
ulicy 3KD;
2) w szerokoci pasa ulicznego nale¿y uwzglêdniæ usytuowanie uzbrojenia terenu co najmniej w zakresie wodoci¹gu, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej;
3) w przypadku poszerzenia ulicy 3KD dopuszcza siê funkcjonowanie ulicy w postaci ci¹gu pieszo-jezdnego.
§ 13
Na terenach 5MG, 6MG, 7MG i 8MG obowi¹zuj¹:
1) program zagospodarowania:
a) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym,
b) mo¿liwa jest dzia³alnoæ gospodarcza w zakresie nie
przeszkadzaj¹cym mieszkañcom, wyklucza siê inwestycje szczególnie szkodliwe dla rodowiska oraz
mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska;
2) wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 2,5 kondygnacji mieszkalnej, dopuszcza siê 1,5 kondygnacji, przy
czym wszystkie budynki wzd³u¿ danej ulicy musz¹ mieæ
jednakow¹ wysokoæ;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) dach wysoki o pokryciu ceramicznym lub zbli¿onym
do ceramicznego, kalenica równoleg³a do ulicy, k¹t nachylenia po³aci 40°-45°;
4) w miejscach oznaczonych lini¹ zabudowy nieprzekraczaln¹ budynki nale¿y sytuowaæ równolegle do tej linii;
5) korekta linii regulacyjnej wewnêtrznej orientacyjnej dla
poszczególnych dzia³ek budowlanych mo¿liwa jest pod
warunkiem uzyskania harmonijnego rytmu zabudowy
wzd³u¿ danej ulicy.
§ 14
Na terenach 9MR i 10MR obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cych siedlisk rolniczych;
2) dopuszcza siê usytuowanie dodatkowych budynków,
jednak nie wiêcej ni¿ czterech budynków mieszkalnych
na obu terenach ³¹cznie;
3) dopuszcza siê dzia³alnoæ gospodarcz¹, przy czym
wyklucza siê inwestycje szczególnie szkodliwe dla rodowiska;
4) warunkiem lokalizacji nowych budynków jest nawi¹zanie do wysokoci, bry³y i kolorystyki budynków istniej¹cych siedlisk.
§ 15
Na terenach 11MG, 12MG i 13MG obowi¹zuj¹:
1) program zagospodarowania:
a) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym,
b) mo¿liwa jest dzia³alnoæ gospodarcza w zakresie nie
przeszkadzaj¹cym mieszkañcom, wyklucza siê inwestycje szczególnie szkodliwe dla rodowiska oraz mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska;
2) wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 2,5 kondygnacji mieszkalnej, dopuszcza siê 1,5 kondygnacji, przy
czym wszystkie budynki wzd³u¿ danej ulicy musz¹ mieæ
jednakow¹ wysokoæ;
3) dach wysoki o pokryciu ceramicznym lub zbli¿onym
do ceramicznego, kalenica równoleg³a do ulicy, k¹t nachylenia po³aci 40°-45°;
4) w miejscach oznaczonych lini¹ zabudowy nieprzekraczaln¹ budynki nale¿y sytuowaæ równolegle do tej linii;
5) korekta linii regulacyjnej wewnêtrznej orientacyjnej dla
poszczególnych dzia³ek budowlanych mo¿liwa jest pod
warunkiem uzyskania harmonijnego rytmu zabudowy
wzd³u¿ danej ulicy;
6) na terenie 12MG dopuszcza siê korektê linii regulacyjnej orientacyjnej i linii regulacyjnej wewnêtrznej orientacyjnej, w kierunku wydzielenia wiêkszych dzia³ek budowlanych, szczególnie na koñcu ulicy 14KD.
§ 16
Na terenie 14KD obowi¹zuj¹:
1) ulica dojazdowa zakoñczona lepo, z zawrotk¹, obs³uguj¹ca teren 12MG;
2) mo¿liwe jest funkcjonowanie ulicy w postaci ci¹gu pieszo-jezdnego;
3) w szerokoci pasa ulicznego nale¿y uwzglêdniæ usytuowanie uzbrojenia terenów wymienionego w § 6;
4) mo¿liwe jest skrócenie ulicy w ramach dopuszczalnej
korekty linii regulacyjnej orientacyjnej  w przypadku
wyznaczenia na koñcu ulicy dzia³ek budowlanych wiêkszych ni¿ na rysunku planu.
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Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 17
Uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka,
uchwalonego uchwa³¹ Nr 14/III/98 Rady Miasta Malborka z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu j/w, w zakresie odnosz¹cym siê do terenu okrelonego w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski

147
UCHWA£A Nr XXXI/250/2000
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 20 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kocierzyna
dotycz¹cego terenu dzia³ek: cz. dz.27 obrêb 10  ul. Towarowa, cz. dz. 60/2 obrêb 2  ul. S³onecznej, dz. 40/11
obrêb 8  ul. Markubowo, dz. 241/3 obrêb 9  ul. Dunikowskiego, dz. 127 obrêb 10  ul. Klasztorna, cz. dz. 99/10
obrêb 7  ul. Chojnicka, cz. dz.161/18 obrêb 4  ul. Ma³a
Kolejowa, dz.172/2 obrêb 5  ul. Heykiego, dz.112 obrêb 6  ul. Norwida, dz.121 obrêb 6  ul. Norwida, dz.116
obrêb 6  ul. Norwida, cz. dz. 8/1, dz. 7/1, dz. 5/5 obrêb 6  ul. Piechowskiego i Hallera, cz. dz. 14/3 obrêb 6
 ul. Kociuszki.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym j.t. 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 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126) na wniosek Zarz¹du
Miasta, Rada Miasta Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kocierzynie Nr XII/44 z dnia 26 lutego 1990 r., miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tysi¹clecia zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miasta Nr XXVI/171/
96 z dnia 4 wrzenia 1996 r. i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kocierzyna-Zachód zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta
i Gminy Kocierzyna Nr IX/97/87 z dnia 23 marca 1987 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany
1. Dzia³ka nr 27 obrêb 10 o powierzchni 0,253 ha, przeznaczona w aktualnym planie miasta Kocierzyna pod
adaptacjê istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej bez
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mo¿liwoci wtórnych podzia³ów i dodatkowej zabudowy jednorodzinnej, przeznacza siê pod zabudowê
jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z adaptacj¹ zabudowy istniej¹cej i
podzia³em na dwie dzia³ki budowlane.
Powierzchnia zabudowana na wydzielonej dzia³ce nie
mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ budynku mieszkalnego maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o
wysokoci maks. 0,9 m nad poziom terenu. Budynki
gospodarcze wielkoci maks. 5,0 x 6,0 m parterowe
o wysokoci 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi
dachu od poziomu posadzki parteru. Dachy spadziste.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  ulica dojazdowa pieszojezdna szer. 5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych z wlotem do ulicy istniej¹cej.
Wjazd i wyjazd z terenu istniej¹cej zabudowy na istniej¹c¹ drogê publiczn¹.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punktu
w³¹czenia do sieci.
Alternatywnie  do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej  szamba szczelne wywo¿one przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków
w Kocierzynie.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN i N, po uzyskaniu warunków technicznych z
zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi.
Czêæ dzia³ki nr 60/2 obrêb 2 o powierzchni 0,18 ha
przeznaczona w aktualnym planie miasta Kocierzyna pod uprawy polowe, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wielkoæ dzia³ki 1250 m2. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ budynku mieszkalnego maks.
8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6 m nad poziom terenu. Bu-
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dynki gospodarcze wielkoci maks. 5,0 x 6,0 m, parterowe o wysokoci 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Dachy
spadziste.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD tereny dróg dojazdowych pieszojezdnych o szerokoci 5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  docelowo z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków
technicznych na dostawê wody i okrelenie punktu
w³¹czenia do sieci. Alternatywnie  do czasu realizacji wodoci¹gu, z ujêcia na terenie siedliska rolniczego.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej  szambo szczelne
wywo¿one przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Kocierzynie.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 nale¿y zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 2 m od
linii energetycznej NN.
Dzia³ka nr 40/11 obrêb 8 o pow. 625 m 2, przeznaczona w aktualnym planie miasta Kocierzyna pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wydzielonej dzia³ce, dla realizacji jednego budynku mieszkalnego. Powierzchnia zabudowana nie
mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ budynku maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks.
0,9 m nad poziom terenu. Gara¿ dobudowany do
budynku mieszkalnego, lub wbudowany. Dachy budynków spadziste.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê publiczn¹.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  po realizacji
zbiorczej kanalizacji do istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
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Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ strefê woln¹ od zabudowy minimum 2m
od linii energetycznej.
 dzia³ka po³o¿ona w strefie E ochrony ekspozycji
zespo³u zabytkowego miasta,
 dzia³ka po³o¿ona w strefie teoretycznej 50,0 m od
projektowanego cmentarza.
Dzia³ka nr 241/3 obrêb 9 o powierzchni 0,123 ha przeznaczona w aktualnym planie miasta Kocierzyna pod
uprawy polowe, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wydzielonej dzia³ce. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ budynku mieszkalnego maks.
8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,9 m nad poziom terenu. Budynki gospodarcze wielkoci maks. 5,0 x 6,0 m parterowe o wysokoci 5,0m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Dachy
spadziste.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na dzia³kê od drogi publicznej przez
dzia³kê 241/4 na zasadzie s³u¿ebnoci przejazdu zapisanej w akcie notarialnym.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punktu
w³¹czenia do sieci. Alternatywnie  do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej  szambo szczelne wywo¿one przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny
oczyszczalni cieków w Kocierzynie.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogól-
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nej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
Dzia³ka nr 127 obrêb 10 o powierzchni 0,345 ha przeznaczona w aktualnym planie miasta Kocierzyna pod
uprawy polowe, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dla realizacji jednego siedliska zabudowy. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ budynku
mieszkalnego maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks. 1,5 m nad
poziom terenu. Budynki gospodarcze wielkoci maks.
5,0 x 6,0m parterowe o wysokoci 5,0m liczonej do
najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Dachy spadziste. Budynek mieszkalny usytuowany kalenic¹ równolegle do drogi wojewódzkiej Kocierzyna  Zblewo.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê gospodarcz¹. Przed
zagospodarowaniem terenu MN nale¿y, w celu dostosowania do obowi¹zuj¹cych przepisów techniczno-budowlanych, przebudowaæ zjazd z drogi wojewódzkiej nr 214 na drogê gospodarcz¹ zgodnie z art.
16 ustawy o drogach publicznych. Realizacja oraz
koszty przebudowy zjazdu nale¿y do obowi¹zku inwestora zagospodarowania terenu MN. Wyklucza siê
bezporednie zjazdy z drogi wojewódzkiej nr 214 na
teren MN.
KL  poszerzenie istniej¹cej drogi gospodarczej o
1,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  Po realizacji
zbiorczej kanalizacji do istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ strefê minimum 30,0m od jeziora woln¹
od zabudowy,
 dzia³ka po³o¿ona przy drodze historycznej Kocierzyna  Stara Kiszewa.
Dzia³ka nr 99/10 obrêb 7 o powierzchni 0,485 ha, przeznaczona w aktualnym planie miasta Kocierzyna pod
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tereny upraw ogrodniczych, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ki min. 550 m2 i
szerokoci dzia³ki min.20,0 m, z adaptacj¹ zabudowy
istniej¹cej. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ
budynków mieszkalnych maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks.
0,9 m nad poziom terenu. Budynki gospodarcze wielkoci maks. 5,0 x 6,0 m parterowe o wysokoci maks.
5,0 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Dachy spadziste.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  ulica dojazdowa pieszojezdna szer. 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych z wlotem do ulicy istniej¹cej.
Wjazd i wyjazd z terenu istniej¹cej zabudowy na drogê publiczn¹ istniej¹c¹.
1.2 Uzbrojenie terenu
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  po realizacji
zbiorczej kanalizacji do istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN i N po uzyskaniu warunków technicznych z
zak³adu energetycznego, opracowaæ koncepcje zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem
na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
2.0.Ustalenia inne
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ strefê woln¹ od zabudowy min 2,0m od
istniej¹cych linii energetycznych,
 dzia³ka po³o¿ona na skraju strefy E ochrony ekspozycji zespo³u zabytkowego miasta,
Czêæ dzia³ki nr 161/18 obrêb 4 o powierzchni 0,59
ha przeznaczona w aktualnym planie miasta Kocierzyna pod uprawy polowe, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ki min.1000 m2
i szerokoci dzia³ki min. 25,0 m. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ budynków mieszkalnych
maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu
od poziomu posadzki parteru z mo¿liwoci¹ podpiw-
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niczenia o wysokoci maks. 0,9 m nad poziom terenu. Budynki gospodarcze wielkoci maks. 5,0 x 6,0 m
parterowe o wysokoci 5,0 m liczonej do najwy¿szej
krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Dachy
spadziste.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê publiczn¹.
KX  tereny przejæ pieszojezdnych o szerokoci min.
4,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  po realizacji
zbiorczej kanalizacji do istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN i N po uzyskaniu warunków technicznych z
zak³adu energetycznego. Opracowaæ koncepcje zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem
na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 30% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi, zw³aszcza na terenie o du¿ych spadkach,
 zachowaæ strefê min 15,0 m od rzeki woln¹ od zabudowy,
 zachowaæ strefê woln¹ od zabudowy min. 2,0 m
od istniej¹cej linii energetycznej NN,
 dzia³ka po³o¿ona czêciowo w strefy E ochrony
ekspozycji zespo³u zabytkowego miasta,
Dzia³ka nr 172/2 obrêb 5 o powierzchni 0,123 ha przeznaczona w aktualnym planie osiedla Tysi¹clecia w
Kocierzynie pod zieleñ miejsk¹, przeznacza siê pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ki min. 600 m2.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ budynków
mieszkalnych maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,9 m nad
poziom terenu. Dachy spadziste  budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ ulicê.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
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Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punktu w³¹czenia
do sieci.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 dzia³ka po³o¿ona w strefie E ochrony ekspozycji
zespo³u zabytkowego miasta,
Dzia³ka nr 112 obrêb 6 o pow. 0,257 ha przeznaczona
w szczegó³owym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Kocierzyna-Zachód pod zabudowê jednorodzinn¹, przeznacza siê pod handel i us³ugi z czêci¹ mieszkaln¹.
Dzia³ka nr 116 obrêb 6 o pow. 0,253 ha przeznaczona
w szczegó³owym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Kocierzyna -Zachód pod drogê i zabudowê jednorodzinn¹, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z korekt¹ drogi.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
UH,UI,MN  tereny zabudowy us³ug handlowych i innych nieuci¹¿liwych z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej. Wielkoæ dzia³ek min. 500 m2. Powierzchnia zabudowana
nie mo¿e przekraczaæ 25% powierzchni ca³kowitej
dzia³ki. Wysokoæ budynków maks. 8,5 m liczon¹ do
najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci
maks. 0,6 m nad poziom terenu. Gara¿e dobudowane lub wbudowane do budynków us³ugowo mieszkalnych. Dachy spadziste.
Uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹
handlowo-us³ugow¹ ograniczyæ do granic w³asnoci
terenu dzia³ki.
Budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ
od uci¹¿liwego oddzia³ywania us³ug.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
Nale¿y wprowadzi uk³ady zadrzewieñ i zakrzewieñ
zgodnych z naturalnymi warunkami siedliskowymi na
obszarze ca 20% dzia³ki, oraz wzd³u¿ granic wydzielonej dzia³ki.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej. Wielkoæ dzia³ek min. 450 m2 o szer.
dzia³ki min. 19,0 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Wysokoæ budynków
mieszkalnych maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej kra-
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wêdzi dachu od poziomu posadzki parteru z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,9 m nad
poziom terenu. Budynki gospodarcze wielkoci maks.
4,0 m x 6,0 m parterowe o wysokoci maks. 5,0 m
liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru. Dachy spadziste.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  teren dróg szer. 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych o szer. jezdni 5,0 m zakoñczone placykiem do
zawracania 12,5 x 12,5 m.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi publicznej o 8,0
m w liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci
wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych
na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do
sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punktu w³¹czenia
do sieci.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i
placów manewrowych z terenu dzia³ki 112, przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczone
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN i N po uzyskaniu warunków technicznych z
zak³adu energetycznego.
Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 dzia³ka po³o¿ona w strefie E ochrony ekspozycji
zespo³u zabytkowego miasta,
Dzia³ka nr 121 obrêb 6 o pow. 0,252 ha, przeznaczona w szczegó³owym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Kocierzyna-Zachód pod zabudowê jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹, przeznacza siê
pod zabudowê jednorodzinn¹ szeregow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.
Dwa zespo³y zabudowy przy maks. liczbie 9 budynków  5 w jednym szeregu i 4 w szeregu od strony
istniej¹cej ulicy.
Szerokoæ zabudowy min. 6,0 m dla budynku.
Wysokoæ budynków maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, z
mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks.
0,6 m nad poziom terenu. Dachy spadziste.
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1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  teren placyku do zawracania 20,0 x 20,0 m projektowanej ulicy dojazdowej.
KD1  poszerzenie istniej¹cej ulicy o 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê publiczn¹ (ul. Norwida).
Docelowo dojazd projektowan¹ ulic¹.
Alternatywnie dojazd do zespo³u drugiego, przez wewnêtrzn¹ pieszojezdn¹ drogê od istniej¹cej ulicy do
placyku wewnêtrznego.
KX  tereny przejæ pieszych szerokoci 4,0m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Uzbrojenie terenu:
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punktu w³¹czenia
do sieci.
Odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe z
placów i parkingów nale¿y odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji deszczowej do systemu
miejskiej kanalizacji deszczowej. Z dachów obiektów
budowlanych powierzchniowo do gruntu.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego, opracowaæ koncepcje zasilania
w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem na
etapie decyzji o warunkach zabudowy.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w strefy E ochrony ekspozycji zespo³u zabytkowego miasta,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 10%ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi.
Czêæ dzia³ki nr 14/3 obrêb 6 o pow. 3,36 ha przeznaczona w szczegó³owym planie zagospodarowania
przestrzennego osiedla Kocierzyna-Zachód pod
dzia³ki ogrodnicze, przeznacza siê pod us³ugi z zakresu komunikacji, gastronomii, turystyki i handlu z mo¿liwoci¹ zabudowy mieszkaniowej, czêæ dzia³ki nr 5/5
obrêb 6 o pow. 0,12 ha, dzia³ka nr 7/1 obrêb 6 o pow.
0,035 ha i czêæ dzia³ki nr 8/1 obrêb 6 o pow. 0,34 ha
przeznaczone w szczegó³owym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Kocierzyna-Zachód
pod zabudowê jednorodzinn¹, przeznacza siê pod
drogê.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
KS,UG,UH,UT,MN  tereny zabudowy us³ug z zakresu
komunikacji, gastronomii, turystyki i handlu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej:
 wielkoæ dzia³ek min. 600 m2 o szer. dzia³ki min.
20,0 m,
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 wysokoæ budynków maks. 10,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci
maks. 0,6 m nad poziom terenu,
 dachy spadziste,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ
25%powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ
od uci¹¿liwego oddzia³ywania us³ug,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu dzia³ki,
 nale¿y wprowadziæ uk³ady zadrzewieñ i zakrzewieñ
zgodnych z naturalnymi warunkami siedliskowymi na obszarze ca 10% powierzchni dzia³ki oraz
wzd³u¿ granic dzia³ki wydzielonej.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej:
 wielkoæ dzia³ki min. 500 m2 o szer. dzia³ki min.
19,0 m,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynków maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci
maks. 0,9 m nad poziom terenu,
 dachy spadziste,
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 5,0 m, 15,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych,
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi krajowej relacji
Kocierzyna  Bytów o 18,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy.
KX  tereny przejæ pieszych szerokoci 4,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Docelowy dojazd do zainwestowanego terenu wy³¹cznie od ulicy Piechowskiego.
Dopuszcza siê tymczasowe wykorzystanie istniej¹cego skrzy¿owania drogi krajowej z drog¹ zlokalizowan¹ na dzia³ce 8/1 wy³¹cznie po jego rozbudowie o
dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych w
lewo i prawo z drogi krajowej nr 20. Rozbudowê nale¿y wykonaæ przed zainwestowaniem terenu. W przypadku kolizji skrzy¿owania z wêz³em komunikacyjnym
przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostanie ono zlikwidowane.
Zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla budynków jednorodzinnych na w³asnych dzia³kach (gara¿e) oraz czasowe miejsca postojowe w
obrêbie ulicy,
 dla budynków z us³ug¹ handlow¹ na dzia³kach w³asnych (gara¿e) oraz dopuszcza siê lokalizacjê 25%
miejsc postojowych w zatokach przykrawê¿nikowych,
 dla budynków z us³ugami z zakresu turystyki, komunikacji i gastronomii na dzia³kach w³asnych (gara¿e) oraz czasowe miejsca postojowe w obrêbie
dzia³ki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych  po realizacji
zbiorczej kanalizacji do istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie wód opadowych
 wody opadowe z terenu dzia³ek zabudowy jednorodzinnej powierzchniowo do gruntu w granicach
w³asnej dzia³ki,
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych na terenie dzia³ek us³ugowych nale¿y przed
odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
 z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo
do gruntu,
 wody opadowe z projektowanych ulic i placów
utwardzonych, nale¿y odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji deszczowej poprzez system kanalizacji deszczowej miasta do oczyszczalni
cieków.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci NN i N po uzyskaniu warunków technicznych z
zak³adu energetycznego. Koniecznoæ budowy linii
rozdzielczej NN i stacji transformatorowej. Opracowaæ koncepcje zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod us³ugi na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ energetyczn¹ winno odbywaæ siê kosztem i staraniem inwestorów z którymi ta sieæ koliduje.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 nale¿y zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy min. 2,0 m od linii energetycznych NN,
 tereny dla lokalizacji us³ug po³o¿one przy drodze
historycznej Kocierzyna  Bytów.
 stan prawny dróg na w/w dzia³kach powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej
wszystkich terenów do nich przyleg³ych,
 wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi krajowej nr 20,
 odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi powinna byæ ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu emitowanego przez
ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze krajowej,
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y równie¿ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi.

Dziennik Urzêdowy
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§2

§5

Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
rysunek 1  czêæ dzia³ki 27 obrêb 10 przy ul. Towarowej w skali 1:1000,
rysunek 2  czêæ dzia³ki 60/2 obrêb 2 przy ul. S³onecznej w skali 1:1000,
rysunek 3  dzia³ka 40/11 obrêb 8 przy ul. Markubowo
w skali 1:500,
rysunek 4  dzia³ka 241/3 obrêb 9 przy ul. Dunikowskiego w skali 1:1000,
rysunek 5  dzia³ka 127 obrêb 10 przy ul. Klasztornej w
skali 1:1000,
rysunek 7  czêæ dzia³ki 99/10 obrêb 7 przy ul. Chojnickiej w skali 1:1000,
rysunek 8  czêæ dzia³ki 161/18 obrêb 4 przy ul. Ma³ej
Kolejowej w skali 1:1000,
stanowi¹ce zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kocierzyna,
rysunek 10  dzia³ka 172/2 obrêb 5 przy ul. Heykiego w
skali 1:500,
stanowi¹cy zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tysi¹clecia w Kocierzynie,
rysunek 11 i 13  dzia³ka 112 i dzia³ka 116 obrêb 6 przy
ul. Norwida w skali 1:500,
rysunek 12  dzia³ka 121 obrêb 6 przy ul. Norwida w
skali 1:500,
rysunek 14  czêæ dzia³ki: 8/1, dzia³ki: 7/1, 5/5 obrêb 6
przy ul. Piechowskiego i Hallera i czêæ dzia³ki 14/3 obrêb 6 przy ul. Kociuszki w skali 1:2000,
stanowi¹ce zmianê miejscowego planu szczegó³owego osiedla Kocierzyna -Zachód w Kocierzynie.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kocierzynie Nr XII/44
z dnia 26 lutego 1990 r., miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Tysi¹clecia zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Miasta Nr XXVI/171/96 z dnia 4 wrzenia
1996 r. oraz miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego osiedla Kocierzyna-Zachód zatwierdzony uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna Nr IX/97/87 z dnia 23 marca 1987 r.we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.

§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) dla budownictwa mieszkaniowego  30%,
b) dla budownictwa mieszkaniowego z us³ugami 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta w Kocierzynie,
3. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.
29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann
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UCHWA£A Nr I/1/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 29 stycznia 2001 r.
w sprawie okrelenia op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.622,
z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686,
Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155,
poz.1014, Nr 162, poz.1126) oraz art. 18 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o op³atach i podatkach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) i art. 88 a ust. 3 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz.1178, zm. Dz. U. Nr 114, poz. 1193 i 1194)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe:
1) wpis przedsiêbiorcy do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 100 z³,
2) zmianê wpisu w ewidencji gospodarczej w kwocie 50 z³.
§2
Op³ata uiszczana jest w kasie Urzêdu Gminy przed wydaniem decyzji administracyjnej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Studzienicach.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

Dziennik Urzêdowy
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POROZUMIENIE
w sprawie zarz¹dzania drogami powiatowymi.
W dniu2 stycznia 2001 r. w Kartuzach pomiêdzy Powiatem Kartuskim, reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu Kartuskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Janina Kwiecieñ  Starosta Kartuski
2. Miros³aw Wenta  Wicestarosta
a Gmin¹ Kartuzy, reprezentowan¹ przez Zarz¹d Gminy, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Kazimierz Borzestowski  Burmistrz Gminy
2. Bogdan Zieliñski  zastêpca burmistrza
§1
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz.
838 i Nr 86, poz. 958), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o samorz¹dzie powiatowym, (Dz. U. Nr 91, poz. 578 zm: Dz. U. Nr
155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552 i Nr 62, poz. 718) zawarto porozumienie,
o nastêpuj¹cej treci:
§2
Na mocy niniejszego porozumienia Zarz¹d Powiatu Kartuskiego powierza, a Zarz¹d Gminy Kartuzy przejmuje do
wykonania zarz¹d nad nastêpuj¹cymi drogami powiatowymi:
1. ul. Majkowskiego do ul. Cichej d³. 0,660 km,
2. ul. Tadeusza Kociuszki d³. 0,409 km,
3. ul. Rynek d³. 0,148 km,
4. ul. Dworcowa d³. 0,357 km,
o ³¹cznej d³ugoci 1,574 km, co stanowi 0,5% dróg
powiatowych.
§3
Z tytu³u zarz¹du drogami powiatowymi, o których
mowa w § 2 przys³ugiwaæ bêdzie wynagrodzenie w ³¹cznej kwocie 13.000 z³ (s³ownie: trzynacie tysiêcy z³otych)
p³atnych w ratach kwartalnych po 3.250 z³ (s³ownie: trzy
tysi¹ce dwiecie piêædziesi¹t z³otych), ka¿da w terminie:
 pierwsza rata do 15 kwietnia 2001 r.,
 druga rata do 15 lipca 2001 r.,
 trzecia rata do 15 padziernika 2001 r.,
 czwarta rata do 15 grudnia 2001 r.
§4
1. Porozumienie zawiera siê na okres do 31 grudnia 2001 r.
2. Strony dopuszczaj¹ mo¿liwoæ jego rozwi¹zania za 3 
miesiêcznym okresem wypowiedzenia, lub na mocy
porozumienia stron w ka¿dym czasie.
§5
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest:
1) wydawanie oraz ewentualne zmienianie i cofanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego, prowadzenie w nim
robót, lub wykorzystanie pasa drogowego w celach
innych ni¿ transportowe (art. 40 ust. 1 i 2),
2) naliczanie, pobieranie op³at za zajêcie pasa drogowego i za umieszczanie w nim urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z
funkcjonowaniem dróg wy¿ej okrelonych oraz kar za
niedotrzymanie warunków okrelonych w zezwoleniu,
o których mowa w punkcie 1 niniejszego porozumie-

nia za zajêcie pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40
ust. 4),
3) przyjmowanie zawiadomieñ o zakoñczeniu robót w
pasie drogowym i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu,
4) dokonywanie komisyjnych odbiorów zajmowanych
odcinków pasa drogowego,
5) wydawaniem decyzji za szkody poniesione w zwi¹zku
ze zmian¹ warunków okrelonych w zezwoleniu lub
jego cofniêciem (art. 40 ust. 3),
6) wydawanie zezwolenia w szczególnie uzasadnionych
wypadkach na lokalizowanie w pasie drogowym urz¹dzeñ lub obiektów nie zwi¹zanych z gospodark¹ drogow¹ lub potrzebami ruchu, jak równie¿ umieszczanie
takich urz¹dzeñ obiektach mostowych (art. 39 ust. 3),
7) Zarz¹d Powiatu Kartuskiego zastrzega sobie prawo
nadzorowania, kontrolowania i dokonywania ocen prowadzenia spraw wymienionych w § 5 porozumienia,
wed³ug kryteriów legalnoci, celowoci i gospodarnoci.
§6
Prowadzenie powierzonych spraw okrelonych w § 5
bêdzie finansowane przewidzianymi na ten cel rodkami
bud¿etowymi, przekazywanymi w kwartalnych ratach
przez Starostê Kartuskiego stronie przyjmuj¹cej prowadzenie spraw zgodnie z § 3.
§7
Porozumienie niniejsze wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Powiatu Kartuskiego
Starosta
J. Kwiecieñ
Wicestarosta
M. Wenta
Skarbnik Powiatu
Z. Krefta

Zarz¹d Gminy
Burmistrz
K. Borzestowski
Z-ca Burmistrza
B. Zieliñski
Skarbnik Gminy
Cz. Wolska
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 1/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2001 r.
w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw
w 2001 roku w województwie pomorskim.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz.
468 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715 oraz z
2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz.1097) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
Ogóln¹ powierzchniê przeznaczon¹ pod uprawy maku
niskomorfinowego w 2001 r. w województwie pomorskim
ustala siê na 457 ha.
§2
Powierzchnia przeznaczona pod uprawy maku niskomorfinowego w poszczególnych gminach województwa
pomorskiego bêdzie wynosiæ:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

w
w
w
w
w
w
w
w
w

Gminie
Gminie
Gminie
Gminie
Gminie
Gminie
Gminie
Gminie
Gminie

Kwidzyn  30 ha,
Lichnowy  30 ha,
Malbork  25 ha,
Mi³oradz  35 ha,
Nowy Dwór Gd.  70 ha,
Nowy Staw  120 ha,
Ostaszewo  20 ha,
Ryjewo  12 ha,
Sadlinki  35 ha,
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10) w Gminie Stegna  50 ha,
11) w Gminie Sztutowo  20 ha,
12) w Gminie Gardeja  10 ha.
§3

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Pusz
I Wicewojewoda
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