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244
UCHWA£A Nr XLVII/463/97
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 maja 1998 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej czêci wsi Miszewko przylegaj¹cej do granicy z wsi¹ Banino w gminie
¯ukowo.
Na podstawie art. 26, art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art.

7-12, art. 18-25, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 89, poz. 415, zm. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111,
poz. 726, Nr 133, poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
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§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta w ¯ukowie z dnia 19
grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Czêæ wschodni¹ wsi Miszewko przylegaj¹c¹ do granicy z wsi¹ Banino, okrelon¹ na za³¹czniku graficznym
do niniejszej uchwa³y, przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i towarzysz¹c¹ us³ugow¹.
2. Szczegó³owe ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹
nastêpuj¹ce:
2.1. od 1 MN kolejno do 9 MN:
 tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych (np. w parterach budynków mieszkalnych) nie powoduj¹cych zwiêkszenia ruchu ko³owego z nimi zwi¹zanego; powierzchnia minimalna dzia³ki budowlanej 700 m2, linia zabudowy 6 m od linii
rozgraniczaj¹cej z drogami dojazdowymi, dachy wielospadowe o spadku od 15° do 45°, procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ do 40%, wysokoæ budynków
do 10 m, intensywnoæ zabudowy do 0,5. Przy wyborze projektu architektonicznego na obszarach
oznaczonych symbolem 2 MN i 9 MN nale¿y
uwzglêdniæ mo¿liwoæ pod³¹czenia do kanalizacji
ewentualnego podpiwniczenia lub niwelacje terenu.
10 MN/U  tereny przeznaczone pod zabudowê pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (w tym ma³e
domy mieszkalne do 4 rodzin w³¹cznie) i us³ugow¹ o
uci¹¿liwoci us³ug ograniczonej do granic dzia³ki; mo¿liwoæ adaptacji istniej¹cej zabudowy; min. powierzchnia
dzia³ki budowlanej 1000 m2, dachy wielospadowe o spadku od 15° do 45°, procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ do
40%, wysokoæ budynków do 12 m, intensywnoæ zabudowy do 0,6. Mo¿liwoæ lokalizacji parkignów zwi¹zanych
z funkcj¹ us³ugow¹.
11 U/MN  tereny przeznaczone pod zabudowê pod
us³ugi towarzysz¹ce i zabudowê mieszkaniow¹; dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji us³ug owiaty, sportu i rekreacji, kultury; uci¹¿liwoæ us³ug musi siê zamykaæ w
granicach dzia³ki budowlanej, min. powierzchnia dzia³ki
1500 m2, dachy wielospadowe o spadku od 15° do 45°,
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ do 40%, wysokoæ
budynków do 12 m, intensywnoæ zabudowy do 0,5. Mo¿liwoæ lokalizacji parkignów zwi¹zanych z funkcj¹ us³ugow¹.
12 U/MN  tereny us³ugowe towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej z mo¿liwoci¹ daptacji istniej¹cej zabudowy; uci¹¿liwoæ us³ug ograniczona granicami dzia³ki, min. powierzchnia dzia³ki budowlanej 1000 m2, dachy
wielospadowe o spadku od 15° do 45°, wysokoæ budynków do 12 m, procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ do
40%, intensywnoæ zabudowy do 0,6. Mo¿liwoæ lokalizacji parkignów zwi¹zanych z funkcj¹ us³ugow¹. Istniej¹ce studnie do likwidacji.
13 ZN/US1, 14 ZN/US1  zieleñ niska lub us³ugi sportu i rekreacji; w ramach us³ug sportu i rekreacji  obiekty
nie wymagaj¹ce okrelenia linii zabudowy (boiska, korty) ogólnodostêpne. Mo¿liwoæ lokalizacji parkignów
zwi¹zanych z funkcj¹ us³ugow¹.
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15 ZN/ZP,US  zieleñ niska lub parkowa albo us³ugi
sportu i rekeracji ogólnodostêpne bez prawa zabudowy;
mo¿liwoæ lokalizacji stawu retencyjnego i parkingów
zwi¹zanych z funkcj¹ us³ugow¹.
16 ZN/ZP,US  zieleñ niska lub parkowa albo us³ugi
sportu i rekreacji w postaci boisk, bie¿no itp., ogólnodostêpne z mo¿liwoci¹ lokalizacji budynków towarzysz¹cych w postaci przebieralni, szaletów, bufetu itp.
W projektach technicznych nale¿y uwzglêdniæ przebieg rowu melioracyjnego i zachowaie min. 3 m odleg³oci linii zabudowy i jego krawêdzi; mo¿liwoæ lokalizacji
stawu retencyjnego. Istniej¹ce studnie do likwidacji. Mo¿liwoæ lokalizacji parkignów zwi¹zanych z funkcj¹ us³ugow¹.
17 ZN  zieleñ niska na skarpie przy rowie melioracyjnym o charakterze ochronnynm.
Uwaga! Dla terenów zielonych w osiedlu nale¿y opracowaæ projekt zagospodarowania z uwzglêdnieniem zadrzewieñ i zakrzewieñ.
18 LS, 19 LS  istniej¹ce tereny lene do zachowania;
zakaz zabudowy, ochrona drzewostanu, istniej¹ce studnie do likwidacji.
20 EE, 21 EE, 22 EE  tereny pod projektowane stacje
trafo 15 kV/0,4 kV.
23 NP  teren pod urz¹dzenia gospodarki wodno 
ciekowej.
2.2.Komunikacja:
KD 1  teren pod projektowan¹ rozbudowê drogi wojewódzkiej Nr 10212.
KD 1  ulica dojazdowa, szer. w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m, projekt skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹
wykonany zgodnie z Wytycznymi Projektowania Dróg
nale¿y uwzgodniæ z Zarz¹dem Dróg w Kartuzach.
KD 2  ulica dojazdowa zakoñczona zawrotk¹, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 m.
KD 3  ulica dojazdowa zakoñczona zawrotk¹, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 ÷ 7,0 m.
Wjazd o obszar objêty granicami planu z drogi wojewódzkiej nr 10212. Obs³uga terenów w granicach planu
z ww. ulic i dróg, obs³uga czeci terenów 1 MN, 2 MN i 3
MN z istniej¹cej ulicy dojazdowej.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzenie ciekow  do kolektora sanitarnego
z odprowadzeniem do gdañskiego systemu kanalizacji z oczyszczalni¹ Wschód i uwzglêdnieniem niezbêdnych inwestycji z obszarze planu (przepompownia cieków),
c) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania,
d) usuwanie odpadow sta³ych  w sposób i na miejsce
wskazane przez Urz¹d Gminy,
e) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zgodnie z warunkami okrelonymi przez
Energê Gdañsk¹ Kompaniê Energetyczn¹, Zak³ad
w Kartuzach,
f) zaopatrzenie w gaz  do czasu wybudowania gazoci¹gu  z butli gazowych,
g) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
w granicach dzia³ek, a w przypadku wystêpowania
zanieczyszczeñ ropopochodnych z nawierzchni utwardzonych (jezdni i parkingów)  rynsztokiem za porednictwem komory z osadnikiem i seperatora substancji ropopochodnych do naturalnych cieków.
Nale¿y prowadziæ sieci infrastruktury technicznej w granicach ci¹gów ulicznych z dopuszczeniem odstêpstw w
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uzasadnionych przypadkach (np. niekorzystne spadki terenu, przepisy szczególne  np. ustawa o drogach publicznych art. 39 ust. 1 itp.).
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej czêci wsi Miszewko przylegaj¹cej do granicy z wsi¹ Banino
w gminie ¯ukowo.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) drogi,
f) tereny zabudowy mieszkaniowej,
g) tereny zieleni nieurz¹dzonej,
h) tereny zieleni parkowej,
i) tereny us³ug,
j) tereny us³ug sportu,
k) tereny lasów,
l) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
m) tereny gospodarki wodno  ciekowej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i
wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 1 zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹
Nr XVIII/99/91 Rady Gminy i Miasta w ¯ukowie z dnia 19
grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Jaworski
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UCHWA£A Nr XII/108/99
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 27 padziernika 1999 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Straszynie dzia³ka nr 12/1.
Na podstawie art. 26 i art 18 ust 3 w zwi¹zku z art. 7-12,
art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. 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 Pruszcz Gdañski uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Straszynie w obrêbie dzia³ki nr 12/1.
2. Plan obejmuje obszar po³o¿ony w obrêbie dzia³ki nr
12/1 ograniczony:
 od strony pó³nocnej terenem linii kolejowej Pruszcz
Gdañski  Lêbork;
 od strony wschodniej rowem;
 od strony po³udniowej drog¹ prowadz¹c¹ do Lublewa;
 od strony zachodniej granic¹ dzia³ki nr 12/2;
Granice obowi¹zywania ustaleñ planu przedstawiono
na Za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, tj. rysunku planu.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, mieszkaniowo  us³ugowej, us³ugowej, zieleni rekreacyjnej i ekologicznej, upraw rolnych, terenów infrastruktury technicznej i terenów obs³ugi komunikacyjnej.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 i § 3 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia dotycz¹ce zasad obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte w § 4 i § 5
uchwa³y;
3) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 6 uchwa³y;
4) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, dotycz¹ce:
a) granic obowi¹zywania ustaleñ planu;
b) linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
terenów publicznych, dróg, ulic, placów wraz z
urz¹dzeniami pomocniczymi stanowi¹cych jednoczenie granic terenów, dla których okrelono
ustalenia szczegó³owe;
c) linii zabudowy nieprzekraczalnych;
d) linii zabudowy obowi¹zuj¹cych;
e) ci¹gów pieszych w obrêbie terenów funkcjonalnych;
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f) rejonu o niekorzystnych warunkach bioklimatycznych
i geotechnicznych;
g) granice strefy ochrony poredniej wewnêtrznej ujêcia
wody w Straszynie;
h) funkcji terenów;
i) wykluczenia nasadzeñ drzew i krzewów
j) symboli cyfrowo  literowych, oznaczaj¹cych tereny
wyró¿nione liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których okrelono ustalenia szczegó³owe (podane w Kartach terenu w § 6).
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu maj¹ charakter
informacyjny.
§3
1. Ustala siê podzia³ obszaru na tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczone:
1) dla terenów stref funkcjonalnych (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, zwan¹
stref¹), z wykluczeniem terenów komunikacji, to
jest: dróg, ulic ci¹gów pieszo  jezdnych,ci¹gów pieszych i pieszo  rowerowych wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi:
poz. 1  porz¹dkowy symbol cyfrowy od 1  38
poz. 2  symbol literowy oznaczaj¹cy funkcjê danego terenu wed³ug klasyfikacji funkcjonalnej zawartej w § 3 pkt 2 uchwa³y.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów
zawarte s¹ w Kartach terenów w § 6.
2) Dla terenów komunikacji: ulic, ci¹gów pieszo-jezdnych, ci¹gów pieszych, pieszo  rowerowych:
poz. 1  porz¹dkowy symbol cyfrowy od 01  0 28
poz. 2  symbol oznaczaj¹cy klasyfikacjê funkcjonaln¹, wed³ug nastêpuj¹cych oznaczeñ:
KL  ulice lokalne
KD  ulice dojazdowe
KX  ci¹gi pieszo  jezdne
KP  ci¹gi piesze
KPR  ci¹gi pieszo  rowerowe
Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacji, zawarte s¹ w § 4.
2. Dla obszaru planu ustala siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê
funkcjonaln¹:
1) ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA
I JEDNORODZINNA
(tereny oznaczone na rysunku planu symbolem M)
2) ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA,
JEDNORODZINNA i US£UGI
(tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MU)
3) ZABUDOWA US£UGOWA
(strefa oznaczona na rysunku planu symbolem U)
4) ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA
(strefa oznaczona na rysunku planu symbolem MN)
5) ZIELEÑ i REKREACJA
(strefa oznaczona na rysunku planu symbolem ZR)
6) ZIELEN EKOLOGICZNA
(strefa oznaczona na rysunku planu symbolem ZE)
7) URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(strefa oznaczona na rysunku planu symbolem T)
3. Charakterystyka klasyfikacji funkcjonalnej podana jest
indywidualnie dla ka¿dego terenu w kartach terenu § 6.
4. Ilekroæ w dalszych ustaleniach jest mowa o:
1) terenach dla realizacji celów publicznych: nale¿y

przez to rozumieæ tereny ulic i dróg, wydzielonych
ci¹gów pieszo  jezdnych, pieszych, pieszo  rowerowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami
01  028 oraz symbolami literowymi KL, KD, KP,
KX,KPR tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
oznaczone na rysunku planu symbolami: 34 T, 35 T,
36 T, 37 T, 38 T oraz tereny zieleni i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 7 ZR, 21 ZR,
2) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
3) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: oznacza maksymaln¹ wysokoæ budynków mierzon¹ od poziomu parteru do kalenicy g³ównej budynku w metrach
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten i kominów i dominant architektonicznych),
4) nieprzekraczalne linie zabudowy: nale¿y przez to rozumieæ liniê maksymalnego wysuniêcia budynków
w g³¹b dzia³ki lub maksymalnego zbli¿enia budynku
do drogi. Linia nie dotyczy tarasów, wykuszy, balkonów, schodów,
5) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy: nale¿y przez to rozumieæ liniê obowi¹zkowego usytuowania ciany frontowej budynku. Linia nie dotyczy tarasów, wykuszy,
balkonów, schodów,
6) procent zabudowy  okrela maksymaln¹ wielkoæ
powierzchni zabudowy wszystkich obiektów w obrêbie dzia³ki (lub zespo³u dzia³ek, stanowi¹cych teren lokalizacji) w stosunku do powierzchni dzia³ki (lub
zespo³u dzia³ek, stanowi¹cych teren lokalizacji).
5. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pón.
zm.), w wymiarze 0% dla wszystkich terenów na obszarze planu.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
§4
1. Obs³uga obszaru objêtego ustaleniami planu w zakresie komunikacji w oparciu o:
 ulice lokalne i dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami: 01 KL, 02 KL, 03 KL, 04 KD, 06 KD, 0
KD, 08 KD, 09 KD, 10 KD,011 KD, 012 KD, 013 KD,
014 KD, 015 KD, 016 KD, 017 KD, 018 KD,
 ci¹gi pieszo  jezdne 012 KX, 013 KX,
 ci¹gi piesze oznaczone symbolami: 07 KP, 09 KP, 019
KP, 020 KP, 021 KP, 022 KP, 023 KP, 024 KP, 025 KP,
026 KP,
 ci¹gi pieszo  rowerowe oznaczone symbolami:
027 KPR, 028 KPR.
2. Ustalenia dla terenów komunikacji s¹ nastêpuj¹ce:
01 KL  ulica lokalna. Szerokoæ linii rozgraniczaj¹cych
zmienna 15  20 m, jak na rysunku planu. Szerokoæ
jezdni min. 6 m, obustronne chodniki oddzielone od
jezdni pasem zieleni. Odcinkowo równolegle do jezdni
dopuszcza siê realizacjê zatok postojowych, sytuowanych w zale¿noci od potrzeb obs³ugi s¹siedniego zagospodarowania.
W rejonie terenu oznaczonego symbolem 21 ZR nale¿y zrealizowaæ w pasie drogowym parking.
W projekcie ulicy zastosowaæ elementy ruchu uspokojonego oraz wzbogaciæ przekrój ulicy zieleni¹.
02 KL  ulica lokalna. Szerokoæ linii rozgraniczenia 15
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m z poszerzeniem na dojazdach do skrzy¿owañ, jak na
rysunku planu. Szerokoæ jezdni min. 6 m, obustronne
oddzielone od jezdni pasem zieleni. Odcinkowo wzd³u¿
jezdni dopuszcza siê realizacjê zatok postojowych o
parkowaniu równoleg³ym do jezdni. Skrzy¿owania z
ulicami 01 KL i 03 KL typy ma³e rondo.
03 KL  ulica lokalna. Szerokoæ linii rozgraniczaj¹cych
zmienna 15  20 m, jak na rysunku planu. Szerokoæ
jezdni min. 6 m, obustronne chodniki oddzielone od
jezdni pasem zieleni. Odcinkowo wzd³u¿ jezdni dopuszcza siê realizacjê zatok postojowych o parkowaniu równoleg³ym do jezdni. Skrzy¿owanie z drog¹ Starszyn 
Lublewo zaprojektowaæ z uwzglêdnieniem mo¿liwoci
przed³u¿enia ulicy na tereny po po³udniowej stronie
drogi. Skrzy¿owanie z ulicami 01 KL i 03 KL typu ma³e
rondo.
04 KD  ulica dojazdowa. Szerokoæ linii rozgraniczenia 12 m  14 m, jak na rysunku planu. Szerokoæ jezdni min. 5 m, obustronne chodniki.
05 KX  ci¹g pieszo  jezdny zakoñczony placem do
zawracania. Szerokoæ linii rozgraniczenia min. 7 m, w
rejonie placu do zawracania min. 12 m x 13 m jak na
rysunku planu. Szerokoæ utwardzonej nawierzchni
min. 3,5 m.
06 KD  ulica dojazdowa zakoñczona pêtl¹ zwrotn¹.
Szerokoæ linii rozgraniczenia 15 m szerokoæ jezdni
min. 6,00 m., obustronne chodniki.
07 KP  ci¹g pieszy. Szerokoæ linii rozgraniczenia 6 m,
jak na rysunku planu. 08 KD  ulica dojazdowa, zakoñczona placem do zawracania, który mo¿e pe³niæ funkcje parkingu. Szerokoæ linii rozgraniczenia 10 m, w
rejonie placu do zawracania 16m x 22 m jak na rysunku planu. Szerokoæ jezdni min. 5 m, obustronne chodniki stycznie do jezdni o szerokoci 2 m.
09 KP  ci¹g pieszy. Szerokoæ linii rozgraniczenia 5 m,
jak na rysunku planu.
010 KD  ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania. Szerokoæ linii rozgraniczenia 10 m  13 m,
w rejonie placu do zawracania min. 12m x 15 m jak na
rysunku planu. Szerokoæ jezdni 5m, obustronne chodniki o szerokoci min. 2 m.
011 KD  ulica dojazdowa. Szerokoæ linii rozgraniczenia min. 12 m, w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ 01 KL
20 m  32 m, jak na rysunku planu. Szerokoæ jezdni 5
m, obustronne chodniki.Dopuszcza siê odcinkowo realizacjê zatok postojowych do parkowania równoleg³ego, usytuowanych przemiennie z zieleni¹.
012 KX  ci¹g pieszo  jezdny. Szerokoæ linii rozgraniczenia 6 m, jak na rysunku planu, w rejonie placu do
zawracania 12 m x 12 m jak na rysunku planu. Szerokoæ utwardzonej nawierzchni min. 3,5 m.
013 KX  ci¹g pieszo  jezdny. Szerokoæ linii rozgraniczenia 6 m, jak na rysunku planu, w rejonie placu do
zawracania 12 m x 12 m jak na rysunku planu. Szerokoæ utwardzonej nawierzchni min. 3,5 m.
014 KD  ulica dojazdowa. Szerokoæ linii rozgraniczenia min. 10 m jak na rysunku planu. Szerokoæ jezdni 5
m, obustronne chodniki stycznie do jezdni o szerokoci min. 2 m.
015 KD  ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania. Szerokoæ linii rozgraniczenia min. 10 m, w
rejonie placu do zawracania 13 m x 15 m jak na rysunku planu. Szerokoæ jezdni min. 5 m, obustronne chodniki styczne do jezdni o szerokoci 2 m.
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016 KD  ulica dojazdowa. Szerokoæ linii rozgraniczenia min. 10 m  13 m, jak na rysunku planu. Szerokoæ
jezdni 5 m, obustronne chodniki styczne do jezdni o
szerokoci min. 2 m.
017 KD  ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania. Szerokoæ linii rozgraniczenia min. 10 m, w
rejonie placu do zawracania 11 m x 15 m jak na rysunku planu. Szerokoæ jezdni 5 m, obustronne chodniki
styczne do jezdni o szerokoci min. 2 m.
018 KD  ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania. Szerokoæ linii rozgraniczenia min. 10 m, w
rejonie placu do zawracania 16 m x 29 m jak na rysunku planu. Szerokoæ jezdni 5 m, obustronne chodniki
styczne do jezdni o szerokoci min. 2 m.
019 KP  ci¹g pieszy. Szerokoæ linii rozgraniczenia 4
m, jak na rysunku planu.
020 KD  ulica dojazdowa. Szerokoæ linii rozgraniczenia min. 10 m. Szerokoæ jezdni 5 m, obustronne chodniki styczne do jezdni o szerokoci min. 2 m.
021 KP  ci¹g pieszy. Szerokoæ linii rozgraniczenia 4
m, jak na rysunku planu.
022 KP  ci¹g pieszy. Szerokoæ linii rozgraniczenia 5
m, jak na rysunku planu.
023 KP  ci¹g pieszy. Szerokoæ linii rozgraniczenia 5
m, jak na rysunku planu.
024 KP  ci¹g pieszy. Szerokoæ linii rozgraniczenia 4
m, jak na rysunku planu.
025 KP  ci¹g pieszy. Szerokoæ linii rozgraniczenia 6
m, jak na rysunku planu.
026 KP  ci¹g pieszy. Szerokoæ linii rozgraniczenia 4
m, jak na rysunku planu.
027 KPR  ci¹g pieszo  rowerowy z zieleni¹. Szerokoæ linii rozgraniczenia 6 m  12 m jak na rysunku
planu.
Zagospodarowanie zieleni¹ nie mo¿e ograniczaæ pola
widocznoci na skrzy¿owaniach.
W obrêbie terenu, na styku z terenem drogi nr 01 KD
dopuszcza siê lokalizacjê obiektu dozoru osiedla o kubaturze do 70 m3.
028 KPR  ci¹g pieszo  rowerowy z zieleni¹. Szerokoæ linii rozgraniczenia 6 m  7 m jak na rysunku planu.
Zagospodarowanie zieleni¹ nie mo¿e ograniczaæ pola
widocznoci na skrzy¿owaniach.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania i gara¿owania:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej
okrelono w indywidualnie dla ka¿dego terenu w Kartach Terenu pkt 9.
2) czasowe miejsca postojowe dopuszcza siê przykrawê¿nikowo, na ulicy lokalnej i ulicach dojazdowych
jak podano w ustaleniach dla terenów komunikacji
w pkt.2.4. Dla realizacji uk³adu ulicznego nale¿y zastosowaæ parametry projektowe zagospodarowania
ulic, dostosowanych do wymogów ruchu uspokojonego.
5. Ustala siê przebieg wydzielonej cie¿ek rowerowej
wzd³u¿ po³udniowej granicy osiedla,w obrêbie terenów
oznaczonych symbolem 027 KPR i 028 KPR.
Na pozosta³ym terenie ze wzglêdu na ma³y ruch samochodowy ruch rowerowy odbywaæ siê mo¿e po sieci ulic dojazdowych i ulicy lokalnej.
6. W obrêbie terenów komunikacji dopuszcza siê prowadzenie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
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ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERIERYJNEJ
§5
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej doprowadzaj¹cej wodê z ujêcia wody w Zak³adzie Rolnym
Goszyn.
Nale¿y wykonaæ badania wydajnoci ujêcia i jakoci
wody.
Sieci wodoci¹gowe prowadziæ w chodnikach ulic, ci¹gach pieszych i pieszo  jezdnych.
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych  do kanalizacji
sanitarnej.
Nie wyznacza siê terenów, na których przewiduje siê
stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych
oczyszczalni cieków, ani terenów, na których przewiduje siê zbiorniki bezodp³ywowe.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
 szczegó³owe zasady podano w kartach terenów w § 6.
 kanalizacja deszczowa prowadzona w ulicach lokalnych, dojazdowych, ci¹gach pieszo  jezdnych i pieszych.
 wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika (cieku wzd³u¿ wschodniej granicy terenu) oczyciæ z piasku i osadów.
4) Zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych oraz dla potrzeb centralnego ogrzewania:
 z sieci redniego cinienia za pomoc¹ reduktorów
domowych, z sieci niskiego cinienia lub gaz bezprzewodowy.
5) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne kot³ownie gazowe, olejowe lub ogrzewanie elektryczne. Wyklucza siê
kot³ownie opalane wêglem, koksem, mia³em.
6) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: za porednictwem
rozdzielczej sieci kablowej poprzez projektowane stacje transformatorowe w obrêbie terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolem: 34 T, 35 T, 36 T, 37 T,
38 T.
7) Gospodarka odpadami sta³ymi: gromadzenie i wywóz
odpadów na miejsce wskazane przez Urz¹d Gminy w
sposób zorganizowany, na podstawie lokalnych przepisów.
Pojemniki zlokalizowane na ka¿dej dzia³ce zabudowy
jednorodzinnej lub w obrêbie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, us³ugowej lub mieszkalno 
us³ugowej.
Rekomenduje siê wprowadzenie na terenach ogólnodostêpnych pojemników umo¿liwiaj¹cych selektywn¹
zbiórkê odpadów.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§6
Ustanawia siê ustalenia szczegó³owe zawarte w Kartach terenu obowi¹zuj¹ce dla terenów wyznaczonych w
planie liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych dalej w
treci uchwa³y i rysunku planu symbolami cyfrowo  literowymi:
1. Karta terenu 1 M  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 1M
2) Powierzchnia terenu: 0,82 ha.
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3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê us³ug, które
ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas dzia³alnoci
bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
b) Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala
siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 7 ZR jak na rysunku planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m.Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej)
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynków i pod terenem
niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking
podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem
przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla
potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1mp/20 m2 pow. u¿ us³ug.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku
planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej)
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w iloci min. 2 mp/mieszkanie.i minimum
1 mp/20 m2 pow u¿. Us³ug. Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
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 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 03 KL i 06 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu 7 ZR zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ izolacyjno 
krajobrazow¹.
 Teren objêty stref¹ ochrony poredniej wewnêtrznej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki
Raduni. Dla terenu obowi¹zuj¹ postanowienia Decyzji Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Wydzia³
Ochrony rodowiska nr O-V-7226/1/93 z dnia
06.08.1993 r.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Przez pó³nocno  zachodni¹ czêæ terenu projektuje
siê przejcie linii napowietrznej 15 kV.
2. Karta terenu 2 M  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 2M
2) Powierzchnia terenu: 0,56 ha.
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê us³ug, które
ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas dzia³alnoci
bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych
nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala
siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 7 ZR jak na rysunku planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m.Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynków i pod terenem
niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking
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podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem
przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla
potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2 pow u¿.us³ug.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku
planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej)
 Dach o spadku: 30°-40°
 W obrêbie dzia³ki nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum
1 mp/20 m2 pow.u¿. us³ug. Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej
i hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 06 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ izolacyjno  krajobrazow¹.
 Zachodnia czêæ terenu objêta stref¹ ochrony poredniej wewnêtrznej ujêcia wody powierzchniowej
Straszyn z rzeki Raduni. Dla terenu obowi¹zuj¹ postanowienia Decyzji Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Wydzia³ Ochrony rodowiska nr O-V-7226/1/93
z dnia 06.08.1993 r.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
3. Karta terenu 3 M  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 3M
2) Powierzchnia terenu: 0,77ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê us³ug, które
ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas dzia³alnoci
bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych
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nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4. Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 7 ZR jak na rysunku planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m.Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynków i pod terenem
niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking
podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem
przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla
potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2 pow.u¿. us³ug.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku
planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w
iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20
m2 pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy gospodarczej i hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 01 KL, 08 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
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7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Lokalizacja obiektów budowlanych w obrêbie oznaczonego na rysunku planu jako rejon badañ wymaga uprzedniego wykonania badañ geotechnicznych
gruntu.
 Istniej¹ca linia energetyczna napowietrzna 15 kV do
demonta¿u.
4. Karta terenu 4 M  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 4M
2) Powierzchnia terenu: 0,56 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych
nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala
siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej)
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem
przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla
potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2 pow.u¿. us³ug.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
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 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia do
1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu
przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej)
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿u) w iloci
min. 2 mp/mieszkanie.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 01 KL, 03 KL, 06 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 teren objêty stref¹ ochrony poredniej wewnêtrznej
ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni. Dla terenu obowi¹zuj¹ postanowienia Decyzji
Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Wydzia³ Ochrony rodowiska nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
5. Karta terenu 5 M  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 5M
2) Powierzchnia terenu: 0,60 ha.
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych
nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala
siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 3000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 21 ZR jak na rysunku planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
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 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem
przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla
potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 21 ZR jak na rysunku planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿u) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m 2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej
i hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 01 KL i 03 KL.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo
izolacyjn¹.
 Zachodnia czêæ terenu objêta jest stref¹ ochrony
poredniej wewnêtrznej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni. Dla terenu obowi¹zuj¹
postanowienia Decyzji Urzêdu Wojewódzkiego w
Gdañsku Wydzia³ Ochrony rodowiska nr O-V-7226/
1/93 z dnia 06.08.1993 r.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Istniej¹ca linia energetyczna napowietrzna 15 kV do
demonta¿u.
6. Karta terenu 6 M  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
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1) Oznaczenie identyfikacyjne: 6M
2) Powierzchnia terenu: 0,82 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych
nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala
siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 3000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 7 ZR zachodniej jak na rysunku planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej)
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem
przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla
potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2 pow.u¿. us³ug.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 7 ZR jak na rysunku planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿u) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.

Poz. 245

 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 01 KL i 08 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo
 izolacyjn¹.
 Dla zabudowy mieszkaniowej uwzglêdniæ warunki
projektowania w zakresie ochrony przed ha³asem i
drganiami wywo³anymi ruchem kolejowym
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
7. Karta terenu 7 ZR  zieleni i rekreacji
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 7 ZR
2) Powierzchnia terenu: 2,58 ha
3) Funkcja terenu:
a) Zieleñ krajobrazowa, izolacyjna, parkowa, urz¹dzenia rekreacyjne: place zabaw dla dzieci, ma³e
boiska sportowe (tenis, kometka, siatkówka), urz¹dzenia sportowe.
b) Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektroenergetyki.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane.
b) Teren ogólnodostêpny, zakaz wygrodzeñ zewnêtrznych i wewnêtrznych (nie dotyczy wygrodzeñ od strony zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
c) Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy.
d) Elementy ma³ej architektury i placów zabaw dla
dzieci wykonaæ z materia³ów naturalnych (drewno, kamieñ).
e) W rejonie oznaczonym na rysunku planu wyklucza siê nasadzenia drzew i krzewów.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd techniczny do terenu od strony ulicy 08
KD, 014 KD.
b) Wyklucza siê lokalizacjê miejsc postojowych.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Istniej¹cy drzewostan do zachowania za wyj¹tkiem oznaczonego na rysunku planu jako rejon
wykluczeñ nasadzeñ drzew i krzewów, po³o¿onego w odleg³oci 15 m od toru kolejowego.
 W obrêbie terenu wprowadziæ grupy wielowarstwowej zieleni krajobrazowo  izolacyjnej adekwatnej siedliskowo  poza terenem oznaczonym
na rysunku planu jako rejon wykluczeñ nasadzeñ
drzew i krzewów, po³o¿onym w odleg³oci 15 m
od toru kolejowego.
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 Zachodnia czêæ terenu objêta jest stref¹ ochrony
poredniej wewnêtrznej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni. Dla terenu obowi¹zuj¹
postanowienia Decyzji Urzêdu Wojewódzkiego w
Gdañsku Wydzia³ Ochrony rodowiska nr O-V-7226/
1/93 z dnia 06.08.1993 r.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 nie ustala siê
9) Inne zapisy:
 nie ustala siê.
8. Karta terenu 8 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 8 MN
2) Powierzchnia terenu: 1,85 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas
dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców,
powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony
ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 7 ZR oraz drogi 011 KD jak na rysunku planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ek zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów (na parkingach lub w gara¿ach)
w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/
20 m2 pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 011 KD, 014 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
9. Karta terenu 9 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 9 MN
2) Powierzchnia terenu: 0,84 ha
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3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych
nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m.Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym
miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 011 KD i 014 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
10. Karta terenu 10 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 10 MN
2) Powierzchnia terenu: 0,69 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony zachodniej i po³udniowej  od terenu 33 ZE jak na
rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
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 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia
parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 011 KD i ci¹gu pieszo  jezdnego 012 KX.
Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
Inne zapisy:
 Nie ustala siê

11. Karta terenu 11 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 11 MN
2) Powierzchnia terenu: 0,48 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 012 KX i 024 KP jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu
w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku
terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci
podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów (na parkingach lub w gara¿ach)
w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/
20 m2 pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 015 KD.
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6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
12. Karta terenu 12 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 12 MN
2) Powierzchnia terenu: 1,20 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenów 01 KL, 011 KD jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu
w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku
terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci
podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów (na parkingach lub w gara¿ach)
w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/
20 m2 pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 01 KL i 011 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê
13. Karta terenu 13 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 13 MN
2) Powierzchnia terenu: 1,05 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
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funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas
dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony ruch
komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenów
01 KL i 011 KD jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia
parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 01 KL, 011 KD, ci¹gu pieszo 
jezdnego 013 KX.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
14. Karta terenu 14 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 14 MN
2) Powierzchnia terenu: 1,10 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas
dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony
ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 01 KL jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m.
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 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia
parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd od strony ulicy 01 KL i 010KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
15. Karta terenu 15 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 15 MN
2) Powierzchnia terenu: 1,53 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
od strony terenu 01 KL i 02 KL jak na rysunku
planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu
w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku
terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci
podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów (na parkingach lub w gara¿ach)
w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/
20 m2 pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
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5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od ulicy 01 KL i 010 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
16. Karta terenu 16 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 16 MN.
2) Powierzchnia terenu: 1,75 ha.
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas
dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony
ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 02 KL jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu
w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku
terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci
podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów (na parkingach lub w gara¿ach)
w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/
20 m2 pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do dzia³ek nr 1  nr 10 od strony ulicy
010 KD, do dzia³ek nr 11  nr 17 od strony ulicy
nr 018 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
17. Karta terenu 17 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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1) Oznaczenie identyfikacyjne: 17 MN.
2) Powierzchnia terenu: 0,11 ha.
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych
nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
 Linie zabudowy: nie ustala siê.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia
parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy nr 018 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
18. Karta terenu 18 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 18 MN
2) Powierzchnia terenu: 0,56 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy jak od strony
terenu 02 KL na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru o 1,00 m nad poziomem terenu

Poz. 245

 519 

w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
6) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do strony ulicy nr 018 KD.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
19. Karta terenu 19 M  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 19M.
2) Powierzchnia terenu: 0,46 ha.
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 3000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu nr 21 ZR jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
terenu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem
terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do
budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ
do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na
funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem
niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê
parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych
nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking podziemny projektowaæ nale¿y
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z uwzglêdnieniem przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1
mp/20 m2 pow.u¿. us³ug.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu
241ZR jak na rysunku planu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia
parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿u) w iloci
min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
hodowlanej.
6) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do strony ulicy nr 03 KL.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ izolacyjno 
krajobrazow¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
20. Karta terenu 20 M  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 20 M
2) Powierzchnia terenu: 0,41 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 3000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
terenu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kon-
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dygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje
zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania
rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem przystosowania do
ukryæ dla ludnoci typu i dla potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1
mp/20 m2 pow.u¿. us³ug.
dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia
parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej.
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿u) w iloci
min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ a zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony drogi 03 KL.
Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Nie ustala siê.
Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
Inne zapisy:
 Nie ustala siê

21. Karta terenu 21 ZR  zieleni i rekreacji.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 21 ZR
2) Powierzchnia terenu: 1,79 ha
3) Funkcja terenu:
 Zieleñ krajobrazowa, izolacyjna, parkowa, urz¹dzenia rekreacyjne: place zabaw dla dzieci, ma³e
boiska sportowe (tenis, kometka, siatkówka),
urz¹dzenia sportowe
 Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektroenergetyki.
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4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane.
 Teren ogólnodostêpny, zakaz wygrodzeñ zewnêtrznych i wewnêtrznych (nie dotyczy wygrodzeñ od
strony zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy.
 Elementy ma³ej architektury i placów zabaw dla dzieci wykonaæ z materia³ów naturalnych (drewno, kamieñ).
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 Dojazd techniczny do terenu od strony ulicy 01 KD,
03 KL.
 Wyklucza siê lokalizacjê miejsc postojowych.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Istniej¹cy drzewostan do zachowania.
 Istniej¹cy zbiornik wodny do zachowania z dopuszczeniem jego powiêkszenia.
 W obrêbie terenu wprowadziæ grupy wielowarstwowej zieleni krajobrazowo  izolacyjnej  siedliskowo
zgodnej z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
22. Karta terenu 22 M  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne 22 M
2) Powierzchnia terenu: 0,49 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura, gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i czas
dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców,
powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 3000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
terenu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem
terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do
budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ
do czêci podpiwniczonej)
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na
funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem
niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê
parkingu podziemnego (gara¿u), pod warun-
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kiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking
podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem
przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1
mp/20 m2 pow.u¿. us³ug.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia
parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej)
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿u) w iloci
min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na zieleni¹
ozdobn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 Dojazd od strony drogi 03 KL i ci¹gu pieszo  jezdnego nr 05 KX.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Teren objêty stref¹ ochrony poredniej wewnêtrznej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki
Raduni. Dla terenu obowi¹zuj¹ postanowienia Decyzji Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Wydzia³
Ochrony rodowiska nr O-V-7226/1/93 z dnia
06.08.1993 r.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Istniej¹ca linia energetyczna napowietrzna 15 KV do
demonta¿u.
23. Karta terenu 23 M  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 23 M
2) Powierzchnia terenu: 0,68 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
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a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala
siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 3000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej)
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem
przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla
potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2 pow.u¿. us³ug.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej)
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿u) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m 2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej
i hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 03 KL i ci¹gu pieszo  jezdnego nr 05 KX
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Nie ustala siê.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
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 Istniej¹ca linia energetyczna napowietrzna 15 KV
do demonta¿u.
24. Karta terenu 24 U  zabudowy us³ugowej
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 24 U
2) Powierzchnia terenu: 1,02 ha
3) Funkcje terenu:
 Us³ugi.
 Zakres dopuszczalnych us³ug: owiata i wychowanie, zdrowie i opieka spo³eczna, sport. Uci¹¿liwoæ us³ug nie mo¿e wykraczaæ poza granice
dzia³ki.
 Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie
zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 3000 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
terenu.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu
w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku
terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci
podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking
podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu
i dla potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów (na parkingu naziemnym lub
podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie
imin. 1 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 04 KD i 0 20 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Istniej¹ca linia energetyczna napowietrzna 15 KV
do demonta¿u.
25. Karta terenu 25 MU  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i us³ug.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 25 MU
2) Powierzchnia terenu: 0, 25 ha
3) Funkcje terenu:
 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, us³ugi (w obiektach wolnostoj¹cych

Poz. 245

lub jako wbudowane w budynkach wielorodzinnych
i jednorodzinnych).
 Zakres dopuszczalnych us³ug: zdrowie i opieka spo³eczna, handel, gastronomia, administracja i biura,
us³ugi ³¹cznoci, us³ugi kultury, us³ugi rzemios³a (rozumiane jako us³ugi bytowe dla ludnoci typu fryzjer, szewc, itp.).
 Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ zwi¹zan¹ integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcza pod warunkiem zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ funkcji podstawowej do poziomu okrelonego w przepisach i Polskich
Normach.
 Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska lub szkodliwych dla rodowiska w wietle Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia
14 lipca 1998 r, oraz: warsztatów samochodowych,
stolarni, zak³adów lusarskich itp.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wielorodzinnej z us³ugami wbudowanymi i us³ug wolnostoj¹cych ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 028 KPR jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu (dzia³ki).
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem
przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla
potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 800 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku
planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowie-
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nia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿u) w iloci
min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 04 KD i 018 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a terenem 028 KPR zagospodarowaæ
wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Istniej¹ca linia energetyczna napowietrzna 15 KV do
demonta¿u.
26. Karta terenu 26 MU  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i us³ug.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 26 MU
2) Powierzchnia terenu: 1,01 ha
3) Funkcje terenu:
 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, us³ugi (w obiektach wolnostoj¹cych
lub jako wbudowane w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych).
 Zakres dopuszczalnych us³ug: zdrowie i opieka
spo³eczna, handel, gastronomia, administracja i
biura, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi kultury, us³ugi rzemios³a (rozumiane jako us³ugi bytowe dla ludnoci typu fryzjer, szewc, itp.). Dopuszcza siê
funkcjê mieszkaln¹ zwi¹zan¹ integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcza pod
warunkiem zastosowania rodków technicznych
ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ funkcji podstawowej do poziomu okrelonego w przepisach i
Polskich Normach.
 Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska lub szczególnie szkodliwych dla rodowiska w wietle Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r,
oraz: warsztatów samochodowych, stolarni, zak³adów lusarskich itp.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
wielorodzinnej z us³ugami wbudowanymi i us³ug
wolnostoj¹cych ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 800 m2.
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 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu
028 KPR jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu (dzia³ki).
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia
parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°  40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje
zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania
rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem przystosowania do
ukryæ dla ludnoci typu i dla potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum
1mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 800 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m.
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿u) w iloci
min. 2 mp/mieszkanie.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
hodowlanej.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izoalcyjn¹.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 02 KL i 03 KL.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a terenem 027 KPR zagospodarowaæ
wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
27. Karta terenu 27 MU  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i us³ug.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 27 MU
2) Powierzchnia terenu: 0, 75 ha
3) Funkcje terenu:
 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, us³ugi (w obiektach wolnostoj¹cych
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lub jako wbudowane w budynkach wielorodzinnych
i jednorodzinnych).
 Zakres dopuszczalnych us³ug: zdrowie i opieka spo³eczna, handel, gastronomia, administracja i biura,
us³ugi ³¹cznoci, us³ugi kultury, us³ugi rzemios³a (rozumiane jako us³ugi bytowe dla ludnoci typu fryzjer, szewc, itp.). Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹
zwi¹zan¹ integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcza pod warunkiem zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ funkcji podstawowej do poziomu okrelonego w przepisach i Polskich Normach.
 Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska lub szczególnie szkodliwych
dla rodowiska w wietle Rozporz¹dzenia Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r, oraz: warsztatów samochodowych, stolarni, zak³adów lusarskich itp.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wielorodzinnej z us³ugami wbudowanymi i us³ug wolnostoj¹cych ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 800 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki: ca³y teren.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 027 KPR jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu (dzia³ki).
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 3,5 kondygnacji, maksimum 15,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ na funkcje zieleni i rekreacji mieszkañców terenu.
 W czêci podziemnej budynku i pod terenem niezabudowanym dopuszcza siê lokalizacjê parkingu podziemnego (gara¿u), pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Parking podziemny projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem
przystosowania do ukryæ dla ludnoci typu i dla
potrzeb obrony cywilnej.
 Nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 W obrêbie terenu zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingu naziemnym lub podziemnym) w iloci min. 1,5 mp/mieszkanie i minimum 1mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
c) dla zabudowy jednorodzinnej ustala siê:
 Minimalna powierzchnia dzia³ki 800 m2.
 Maksymalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w
najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
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 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿u) w iloci
min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
hodowlanej.
 Minimum 30% terenu dzia³ki zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 02 KL i 03 KL.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a terenem 027 KPR zagospodarowaæ
zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
28. Karta terenu 28 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 28
2) Powierzchnia terenu: 0,78 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 028 KPR i 017 KD jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu
w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku
terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci
podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów (na parkingach lub w gara¿ach)
w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/
20 m2 pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy 017 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
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7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu (w tym teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a terenem 027 KPR) zagospodarowaæ wielowarstwow¹
zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê
29. Karta terenu 29 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 29 MN
2) Powierzchnia terenu: 2,16 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu 02 KL, 016 KD 017 KD, jak na rysunku planu.
 Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy od strony terenu
01 KL jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu
w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku
terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci
podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów (na parkingach lub w gara¿ach)
w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/
20 m2 pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy nr 01 KL, 02 KL, 016
KD,017 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu dzia³ek zagospodarowaæ
wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Lokalizacja obiektów budowlanych w obrêbie
oznaczonego na rysunku planu jako rejon badañ
wymaga uprzedniego wykonania badañ geotechnicznych gruntu.
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30. Karta terenu 30 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 30 MN
2) Powierzchnia terenu: 0,53 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie od strony terenu 017 KD i
027 KPR jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia parteru do 1,00 m nad poziomem terenu
w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku
terenu (nie dotyczy wjazdów i wejæ do czêci
podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów (na parkingach lub w gara¿ach)
w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/
20 m2 pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
na maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy nr 016 KD, 017 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu dzia³ek zagospodarowaæ
wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy a terenem 028 KPR zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o
gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Przez teren przechodzi linia telefoniczna  do
prze³o¿enia.
31. Karta terenu 31 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 31 MN
2) Powierzchnia terenu: 0,74 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres
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i czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców,
powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d wzmo¿ony
ruch komunikacyjny.
Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla
ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu
027 KPR jak na rysunku planu.
 Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy od strony terenu 01
KL jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia
parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy nr 01 KL, 016 KD.
Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a terenem 027 KPR zagospodarowaæ
wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹
Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
Inne zapisy:
 Lokalizacja obiektów budowlanych w obrêbie oznaczonego na rysunku planu jako rejon badañ wymaga uprzedniego wykonania badañ geotechnicznych
gruntu.

32. Karta terenu 32 MN  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 32 MN
2) Powierzchnia terenu: 1,10 ha
3) Funkcje terenu:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Dopuszcza siê funkcje us³ugowe typu: biura,
gabinety, pracownie. Wyklucza siê lokalizacjê
funkcji, które ze wzglêdu na przedmiot, zakres i
czas dzia³alnoci bêd¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, powoduj¹cych nadmierny ha³as b¹d
wzmo¿ony ruch komunikacyjny.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania projektu zagospodarowania i podzia³u dla ca³ego terenu.
 Minimalna powierzchnia dzia³ki: 600 m2, maksymalnej nie ustala siê.
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 Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenu
33 ZE jak na rysunku planu.
 Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy od strony terenu 01
KL jak na rysunku planu.
 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki.
 Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 2,5 kondygnacji, maksimum 12,0 m. Wysokoæ posadowienia
parteru do 1,00 m nad poziomem terenu w najni¿szym miejscu przyleg³ego do budynku terenu (nie
dotyczy wjazdów i wejæ do czêci podpiwniczonej).
 Dach o spadku: 30°-40°.
 W obrêbie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów (na parkingach lub w gara¿ach) w iloci min. 2 mp/mieszkanie i minimum 1 mp/20 m2
pow.u¿. us³ug.
 Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
maksimum 2 samochody do 2,5 ton.
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy hodowlanej.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od strony ulicy nr 01 KL, 011 KD, 015 KD.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 Minimum 30% terenu zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
 Teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a terenem 017 KPR zagospodarowaæ
zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 Nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 W obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê trafostacji z zapewnieniem dostêpu do drogi publicznej.
Dopuszcza siê wydzieleni dzia³ki budowlanej o powierzchni min. 40 m2, maksimum 60 m2.
33. Karta terenu 33 ZE  zieleni ekologicznej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 33 ZE
2) Powierzchnia terenu: 1,14 ha
3) Funkcja terenu:
 Zieleñ ekologiczna
 W obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej oraz ci¹gów pieszych w miejscu oznaczonym na rysunku planu.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane;
 Teren ogólnodostêpny, zakaz wygrodzeñ zewnêtrznych (nie dotyczy wygrodzeñ terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i wewnêtrznych;
 Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy;
 W zagospodarowaniu terenu przejcie ci¹gu pieszego w miejscu oznaczonym na rysunku planu
o szerokoci min. 4,00 m. Dla wytyczenia cie¿ek pieszych u¿yæ materia³ów naturalnych.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd techniczny do terenu ulic¹ nr 014 KD.
 wyklucza siê lokalizacjê miejsc postojowych;
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
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7) Ochrona rodowiska:
 Istniej¹ca zieleñ (drzewa, krzewy) o funkcji ekologiczno  krajobrazowej do zachowania  za wyj¹tkiem
oznaczonego na rysunku planu jako rejon wykluczeñ
nasadzeñ drzew i krzewów, po³o¿onego w odleg³oci 15 m od toru kolejowego.
 Wzbogacenie bioró¿norodnoci poprzez wprowadzenie wielowarstwowej rolinnoci adekwatnej siedliskowo  poza terenem oznaczonym na rysunku
planu jako rejon wykluczeñ nasadzeñ drzew i krzewów, po³o¿onym w odleg³oci 15 m od toru kolejowego.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 nie ustala siê
9) Inne zapisy:
 wzd³u¿ wschodniej granicy terenu dopuszcza siê terenu przejcie drogi zbiorczej o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 30,00 m
34. Karta terenu 34 T  urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 34 T
2) Powierzchnia terenu: 0,006 ha.
3) Funkcja terenu:
 Urz¹dzenia infrastruktury technicznej: lokalizacja
trafostacji.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane.
 Dopuszcza siê lokalizacjê budynku trafostacji w
odleg³oci minimum 0,5 m od granicy terenu.
 Budynek trafostacji z dachem dwuspadowym o
spadku ok 40°.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do terenu ulic¹ nr 011 KD.
 wyklucza siê lokalizacjê miejsc postojowych.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
7) Ochrona rodowiska:
 Nie ustala siê.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
35. Karta terenu 35 T  urz¹dzenia infrastruktury technicznej
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 35 T
2) Powierzchnia terenu: 0,006 ha.
3) Funkcja terenu:
 Urz¹dzenia infrastruktury technicznej: lokalizacja
trafostacji.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane.
 Dopuszcza siê lokalizacjê budynku trafostacji w
odleg³oci minimum 0,5 m od granicy terenu.
 Budynek trafostacji z dachem dwuspadowym o
spadku ok 40°.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do terenu ulic¹ nr 01 KL.
 wyklucza siê lokalizacjê miejsc postojowych.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
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7) Ochrona rodowiska: Nie ustala siê.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania: nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
36. Karta terenu 36 T  urz¹dzenia infrastruktury technicznej
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 36 T
2) Powierzchnia terenu: 0,006 ha.
3) Funkcja terenu:
 Urz¹dzenia infrastruktury technicznej: lokalizacja
trafostacji.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane.
 Dopuszcza siê lokalizacjê budynku trafostacji w
odleg³oci minimum 0,5 m od granicy terenu.
 Budynek trafostacji z dachem dwuspadowym o
spadku ok 40°.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do terenu ulic¹ nr 01 KL.
 wyklucza siê lokalizacjê miejsc postojowych.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
7) Ochrona rodowiska: Nie ustala siê.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
37. Karta terenu 37 T  urz¹dzenia infrastruktury technicznej
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 37 T
2) Powierzchnia terenu: 0,006 ha.
3) Funkcja terenu:
 Urz¹dzenia infrastruktury technicznej: lokalizacja
trafostacji.
4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane.
 Dopuszcza siê lokalizacjê budynku trafostacji w
odleg³oci minimum 0,5 m od granicy terenu.
 Budynek trafostacji z dachem dwuspadowym o
spadku ok 40°.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do terenu ulic¹ nr 04 KD.
 wyklucza siê lokalizacjê miejsc postojowych.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5
Uchwa³y.
7) Ochrona rodowiska:
 Nie ustala siê.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
38. Karta terenu 38 T  urz¹dzenia infrastruktury technicznej
1) Oznaczenie identyfikacyjne: 38 T
2) Powierzchnia terenu: 0,006 ha.
3) Funkcja terenu:
 Urz¹dzenia infrastruktury technicznej: lokalizacja
trafostacji.
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4) Warunki urbanistyczne i zabudowy:
 Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane.
 Dopuszcza siê lokalizacjê budynku trafostacji w odleg³oci minimum 0,5 m od granicy terenu.
 Budynek trafostacji z dachem dwuspadowym o
spadku ok 40°.
5) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do terenu ulic¹ nr 04 KD,
 wyklucza siê lokalizacjê miejsc postojowych.
6) Zasady obs³ugi infrastrukturalnej podano w § 5 Uchwa³y.
7) Ochrona rodowiska:
 Nie ustala siê.
8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania:
 nie ustala siê.
9) Inne zapisy:
 Nie ustala siê.
USTALENIA REALIZACYJNE
§7
1) realizacjê projektowanych zamierzeñ inwestycyjnych
nale¿y skoordynowaæ z uzbrojeniem terenu w niezbêdn¹ infrastrukturê techniczn¹ w zakresie zaopatrzenia w
wodê i odprowadzenia cieków,
2) dla zabudowy mieszkaniowej nale¿y uwzglêdniæ warunki projektowania w zakresie ochrony przed ha³asem
i drganiami wywo³anymi ruchem kolejowym.
§8
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pruszczu Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§9
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdañski zatwierdzony uchwa³¹
Rady Gminy Nr XXX/38/92 z dnia 11 czerwca 1992 r.
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego Nr 21, poz 120 z pón. zm.  w granicach
objêtych ustaleniami niniejszego planu.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
J. Witek

246
UCHWA£A Nr XXX/895/2000
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty 
Orunia Górna w miecie Gdañsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Witosa i Gen. W. Sikorskiego (czêæ
pó³nocna).
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty 
Orunia Górna w miecie Gdañsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Witosa i Gen. W. Sikorskiego (czêæ pó³nocna).
§2
Ustala siê podzia³ terenu na dwa tereny strefowe (oznaczone symbolem trzycyfrowym 001 i 002), wydzielone
liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oraz ich przeznaczenie
wg klasyfikacji strefowej.
Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê
funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca 23 i 33, us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych, itd. w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi: administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi
³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi
u¿ywaj¹cymi fal elektromagnetycznych w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska, kubaturowe biura, banki, mariny, miejsca kultu
religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie
przekraczaj¹cej wielkoci przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu
zwierz¹t.
Inne us³ugi na zasadzie analogi do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
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Uwaga!
Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer,
szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
52  funkcje wydzielone niechronione jak wy¿ej tylko
nie wymagaj¹ce specjalnej ochrony, administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura techniczna strefowa oraz liniowa wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei, plus dominanty funkcyjne z zakresu
strefy 33.
§3
W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê terenów ulic, placów i dróg publicznych ani terenów niezbêdnych do wytyczenia cie¿ek rowerowych.

10.
11.

§4
Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce pojêcia:
 intensywnoæ zabudowy = powierzchnia u¿ytkowa
zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki b: d.
Powierzchnia u¿ytkowa zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji (nadziemnych i podziemnych) po obrysie z wy³¹czeniem
tarasów i balkonów pomniejszona o 10%,
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy:
wysokoæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury
bez masztów odgromnikowych, anten i kominów.
§5
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1707
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,720 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,65
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 500 m2.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 18 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 30%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy dla
zabudowy mieszkaniowe oraz dla wszelkiej zabudowy
 jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Publiczny ci¹g pieszy o szerokoci min. 3,00 m jak oznaczono na rysunku planu.
8. PARKINGI
Minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug i
minimum 1,2 stanowiska na 1 mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: wjazd od ulic Cha³ubiñskiego i Grabowskiego,
w miejscach oznaczonych na rysunku planu.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej lub inne
niskoemisyjne
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z
piasków i osadów
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko
odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zieleñ krajobrazowo  izolacyjna (drzewa, krzewy)
winna zajmowaæ minimum 30% terenu (lub wydzielonych dzia³ek budowlanych).
 Pomiêdzy po³udniow¹ granic¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od strony po³udniowej wprowadziæ:
 pas zieleni krajobrazowo-izolacyjnej o gatunkach
dobranych odpowiednio do miejscowych warunków,
 lub zabudowê o funkcji us³ugowej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Uci¹¿liwoæ obiektów lub terenów us³ugowych nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu inwestycji Funkcje mieszkalne nale¿y zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%.
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
 W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ zachowanie istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej.
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane.
 W zagospodarowaniu terenu nale¿y zabezpieczyæ
dojazd do terenu 002.52 trafostacja).

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1707
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA: 0,006 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 52 Funkcje wydzielone niechronione, infrastruktura techniczna: trafostacja.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e, poza wymienionymi w pkt 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
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Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: powierzchnia terenu, nie dopuszcza siê podzia³u terenu
na dzia³ki budowlane.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy Grabowskiego, przez teren
001.31
Woda: nie dotyczy
Elektrycznoæ: z sieci redniego napiêcia liniami kablowymi
Gaz: nie dotyczy.
Ogrzewanie: nie dotyczy.
cieki: nie dotyczy.
Wody opadowe: nie dotyczy.
Utylizacja odpadów sta³ych: nie dotyczy.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%.
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
Dopuszcza siê lokalizacjê trafostacji w odleg³oci od
granicy minimum 0,5 m.
§6
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia Górna w miecie
Gdañsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Witosa i
Gen. W. Sikorskiego (czêæ pó³nocna), w skali 1: 2 000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 publiczny ci¹g pieszy,
 wjazd na teren,
 przeznaczenie terenu wed³ug klasyfikacji strefowej.
§7
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 uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydania na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Traci moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego z 1993 r. Nr 18, poz. 102 z pón. zm.  w
granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu,
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna w miecie Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Miasta Gdañska Nr XX/114/91 z dnia 26 marca 1991 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego z 1991 r. Nr 10, poz. 86 z pón. zm.  w
granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu,
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gdañsk Po³udnie, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXXI/181/
88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 maja 1988 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego z 1989 r. Nr 21, poz. 150 z pón. zm.  w
granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartosiewicz

247
UCHWA£A Nr XXX/897/2000
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty 
Orunia Górna w miecie Gdañsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Cha³ubiñskiego i ul. Worcella.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
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§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty 
Orunia Górna w miecie Gdañsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Cha³ubiñskiego i ul. Worcella.
§2
Ustala siê podzia³ terenu na trzy tereny strefowe (oznaczone symbolem trzycyfrowym od 001 do 003), wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê
funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym:
33  us³ugi: administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej,
us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fal elektromagnetycznych w celach propagacji),
us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a
(poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska, kubaturowe biura, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej wielkoci przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
Inne us³ugi na zasadzie analogi do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga!
Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer,
szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
§3
W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê terenów niezbêdnych do wytyczenia cie¿ek rowerowych.
§4
Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce pojêcia:
 intensywnoæ zabudowy = powierzchnia u¿ytkowa
zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki b: d.
Powierzchnia u¿ytkowa zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji (nadziemnych i podziemnych) po obrysie z wy³¹czeniem
tarasów i balkonów pomniejszona o 10%.
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy:
wysokoæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury
bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w
metrach.
§5
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1710
1. NUMER TERENU 001

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. POWIERZCHNIA 0,130 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Hurtownie.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,10
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 300 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 12 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 40%
Linie zabudowy: nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Przebieg publicznego ci¹gu pieszego o szerokoci
min. 3,00  jak oznaczono na rysunku planu.
8. PARKINGI
Minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
i minimum 1,2 stanowiska/mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy przyleg³ej do terenu od strony
po³udniowej oraz z ulicy nr 002.81.
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia.
Ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej, gazowe
lub inne niskoemisyjne.
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z placów i parkingów do miejskiej
kanalizacji deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z
piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko
odpadów.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Wschodnia czêæ terenu (jak oznaczono na rysunku
planu) po³o¿ona jest w obrêbie Zespo³u Urbanistycznego Starego Che³ma.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki architektoniczne: dach
dwuspadowy o spadku ok. 40 stopni, kalenica g³ówna usytuowana równolegle do granicy po³udniowej.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
 Zieleñ krajobrazowo  izolacyjna (drzewa, krzewy)
winna zajmowaæ minimum 30% terenu (lub wydzielonych dzia³ek budowlanych).
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 Uci¹¿liwoæ obiektów lub terenów us³ugowych nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu inwestycji.
 Funkcjê mieszkaln¹ zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji mieszkaniowej.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
30,00%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
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18. INNE ZAPISY
 Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u ca³ego terenu.
 W obrêbie terenu ci¹gu dopuszcza siê przebieg sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NR 1710
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA: 0,04 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Publiczny ci¹g pieszo  jezdny.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
35 m, jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
Dopuszcza siê prostopadle do osi jezdni.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.
 Wody opadowe z parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji wstêpnie oczyciæ z piasku i
osadów.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
 W obrêbie terenu ci¹gu dopuszcza siê przebieg sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
 Nawierzchnia jezdni i chodnika utwardzona.
 Stawka procentowa: 0,00%.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NR 1710
1. NUMER TERENU: 003
2. POWIERZCHNIA: 0,03 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81 Fragment ulicy zbiorczej Z 1.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
6m
5. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
 W linach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê
przebieg sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
 Stawka procentowa: 0,00%

§6
Integraln¹ czêci¹ planu jest reysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia Górna w miecie
Gdañsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Cha³ubiñskiego i ul. Worcella, w skali 1: 2 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 publiczny ci¹g pieszy,
 zespó³ urbanistyczny Starego Che³ma,
 przeznaczenie terenu wed³ug klasyfikacji strefowej.
§7
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 uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust.
2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Traci moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego z 1993 r. Nr 18, poz. 102 z pón. zm.  w
granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu.
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna w miecie Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Miasta Gdañska Nr XX/114/91 z dnia 26 marca 1991 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego z 1991 r. Nr 10, poz. 86 z pón. zm.  w
granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu,
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gdañsk Po³udnie, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXXI/181/
88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 maja 1988 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego z 1989 r. Nr 21, poz. 150 z pón. zm.  w
granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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§3

UCHWA£A Nr XXX/903/2000
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 grudnia 2000 r.

W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê terenów niezbêdnych do wytyczenia cie¿ek rowerowych.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty 
Orunia Górna w miecie Gdañsku, jednostka urbanistyczna B, rejon ul. Brzegi 40.

Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce pojêcia:
 intensywnoæ zabudowy = powierzchnia u¿ytkowa
zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki b: d.
Powierzchnia u¿ytkowa zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji (nadziemnych i podziemnych) po obrysie z wy³¹czeniem
tarasów i balkonów pomniejszona o 10%.
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy:
wysokoæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury
bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w
metrach.

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê mejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Sskoty 
Orunia Górna w miecie Gdañsku, jednostka urbanistyczna B, rejon ul. Brzegi 40.
§2
Ustala siê przeznaczenie terenu na trzy tereny strefowe (oznaczone symbolem trzycyfrowym od 001 do 003)
oraz jego przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê
funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym:
22  tereny mieszkaniowe: domki jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniaki, domki dwurodzinne w uk³adzie poziomym i pionowym.
33  us³ugi: administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi
³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi
u¿ywaj¹cymi fal elektromagnetycznych w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska, kubaturowe biura, banki, mariny, miejsca kultu
religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie
przekraczaj¹cej wielkoci przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu
zwierz¹t.
Inne us³ugi na zasadzie analogi do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga!
Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer,
szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne.

§4

§5
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1713
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,073 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Hurtownie.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,40
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: Powierzchnia terenu. Nie dopuszcza siê podzia³u terenu
na dzia³ki budowlane.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 12 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 25%
Linie zabudowy: Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
i minimum 1,2 stanowiska/mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy Brzegi
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia
Ogrzewanie: gazowe lub inne niskoemisyjne
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do miejskiej kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z piasku i osadów.
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w obrêbie Zespo³u Urbanistycznego Starego Che³ma.
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Ustala siê nastêpuj¹ce warunki architektoniczne: dach
dwuspadowy o spadku ok. 40 stopni, kalenica g³ówna budynku równoleg³a do granicy wschodniej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
 Zieleñ krajobrazowo  izolacyjna (drzewa, krzewy)
winna zajmowaæ minimum 20% terenu.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Uci¹¿liwoæ obiektów lub terenów us³ugowych nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu inwestycji.
Funkcje mieszkaniowe zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0,00%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
Nie wystêpuj¹.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1713
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 22 Tereny mieszkaniowe: domki jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniaki, domki dwurodzinne w
uk³adzie poziomym i pionowym.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,10
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 500 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 12 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 25%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy od
strony zachodniej jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Minimum 2 stanowiska/100 m2pow. u¿yt. us³ug i minimum 1,2 stanowiska/mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od ulicy przyleg³ej od strony po³udniowej
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia
Ogrzewanie: gazowe lub inne niskoemisyjne
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do miejskiej kanalizacji deszczowej
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko
odpadów

Poz. 248

10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w obrêbie Zespo³u Urbanistycznego Starego Che³ma.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki architektoniczne: dach
dwuspadowy o spadku ok. 40 stopni, kalenica g³ówna budynku równoleg³a do wschodniej granicy terenu.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
 Zieleñ krajobrazowo  izolacyjna (drzewa, krzewy)
winna zajmowaæ minimum 20% terenu (lub wydzielonych dzia³ek budowlanych).
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Uci¹¿liwoæ obiektów lub terenów us³ugowych nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu inwestycji.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0,00%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u ca³ego terenu na
dzia³ki budowlane.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NR 1713
1. NUMER TERENU: 003
2. POWIERZCHNIA: 0,023 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81 Ulica lokalna (fragment).
Teren projektowany do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce ulicy Brzegi.
Fragment ulic przyleg³ych do terenu do strony po³udniowej i wschodniej.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. PARKINGI
Dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
 Teren przeznaczony na zieleñ, chodniki oraz wjazd
na tereny nr 001.33 i 002.22.
 Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
 Stawka procentowa: 0,00%.

 535 

Poz. 248, 249

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§6

249

Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia Górna w miecie
Gdañsku, jednostka urbanistyczna B, rejon ul. Brzegi 40,
w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 teren projektowany do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce dróg przyleg³ych,
 przeznaczenie terenu wed³ug klasyfikacji strefowej.

UCHWA£A Nr XXXI/930/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 stycznia 2001 r.

§7
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 uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust.
2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Traci moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego z 1993 r. Nr 18, poz. 102 z pón. zm.  w
granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu.
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna w miecie Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Miasta Gdañska Nr XX/114/91 z dnia 26 marca 1991 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego z 1991 r. Nr 10, poz. 86 z pón. zm.  w
granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu,
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gdañsk Po³udnie, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXXI/181/
88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 maja 1988 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego z 1989 r. Nr 21, poz. 150 z pón. zm.  w
granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa rejon ulicy Startowej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Zaspa  rejon ulicy Startowej w
miecie Gdañsku, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 0612, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 0,05 ha.
w granicach jak na rysunku planu.
§2
Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca 23 i 33
23  strefa mieszkaniowa  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
33  strefa us³ugowa  administracja publiczna, us³ugi
handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki
spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w
celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody
zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
Inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
§3
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0612
1. NUMER TERENU 001 2. POWIERZCHNIA ok. 0,05 ha
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿owiska kubaturowe, mariny, ogrody zoologiczne, miejsca pokazu zwierz¹t oraz us³ugi generuj¹ce
znaczny ruch samochodowy
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNEJ W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielkoæ podzia³u  min. 120m2, maks.
nie ustala siê
dopuszczalna wys. zabudowy  maksymalnie 3 kondygnacje
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
linie zabudowy  od strony pn-wsch. i pd.-wsch. po
liniach rozgraniczaj¹cych, od strony pn.  3 m od linii
rozgraniczaj¹cej, od strony pd.-zach. jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê odstêpstwa od linii zabudowy
ustalonej na rysunku planu (nie wiêksze ni¿ 2 metry)
w przypadku prze³o¿enia istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu ustala siê przebieg
ogólnodostêpnego ci¹gu pieszego.
8. PARKINGI
Min. 15 stanowisk na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug+ 1 stanowisko na 1 mieszkanie w granicach dzia³ki
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  wjazd na teren z ul. Startowej
woda  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami u¿ytkownika sieci
gaz  z istniej¹cej sieci niskiego cinienia
ogrzewanie  z istniej¹cej miejskiej sieci ciep³owniczej, lub indywidualnie z wykorzystaniem gazu lub
elektrycznoci
cieki  do istniej¹cej miejskiej kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  do istniej¹cej miejskiej kanalizacji
deszczowej
utylizacja odpadów sta³ych  odpady sta³e, po segregacji, nale¿y wywoziæ na wysypisko miejskie
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. STREFY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce  zabudowa na ca³ym
terenie zwarta typu bliniaczego lub szeregowego, o architekturze wzajemnie zharmonizowanej.

17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych  nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych  nie ustala siê
§4
Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zaspa rejon ulicy Startowej w miecie Gdañsku w
skali 1:1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 ci¹g pieszy,
 przeznaczenie terenów wg klasyfikacji strefowej.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Zaspa w Gdañsku,
zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIX/106/91 Rady Miasta
Gdañska z dnia 12 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 9, poz. 76).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

250
UCHWA£A Nr XXVI/389/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 20 luty 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staniszewo czêæ dzia³ki nr
35 oraz czêæ dzia³ki nr 204, gmina Kartuzy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 250

Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz.139; zm: Dz. U. Nr 41, poz 412; Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz 136) oraz art 18 ust. 2
pkt 5, art. 40, ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz
74, zm: Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Miejska w
Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy uchwala, co nastêpuje:

z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹ce Rozporz¹dzenie
Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokó³ nich
otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 59,
poz 294),
c) rozporz¹dzenie nr 12/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
3 wrzenia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia planu
Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz
wyznaczenia w nim zespo³ów przyrodniczo  krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 59, poz. 295).

§1

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wymiarze 0,00% dla wszystkich
terenów objêtych planem.

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Staniszewo czêci dzia³ki nr 35 i czêci
dzia³ki nr 204, gmina Kartuzy, zwany dalej planem.
2. Granice obowi¹zywania ustaleñ planu okrelono na
rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest teren lokalizacji stacji
bazowej telefonii komórkowej, zieleni krajobrazowo 
izolacyjnej, upraw rolnych i ci¹gu pieszo  jezdnego.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 i § 3 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia dotycz¹ce zasad obs³ugi komunikacyjnej i
infrastruktury technicznej, zawarte w § 4 niniejszej
uchwa³y;
3) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 4 niniejszej
uchwa³y;
4) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y, tj. rysunku planu, stanowi¹cy integraln¹
czêæ planu, dotycz¹ce:
a) granic obowi¹zywania ustaleñ planu,
b) linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) symboli cyfrowo  literowych, oznaczaj¹cych tereny, wyró¿nione liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których podano ustalenia szczegó³owe.
Pozosta³e ustalenia na rysunku planu maj¹ charakter informacyjny lub koordynacyjny.
2. Na obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych
ani terenów infrastruktury technicznej.
3. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê wskaników intensywnoci zabudowy.
4. Teren objêty planem po³o¿ony jest w obrêbie Otuliny
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Dla terenu obowi¹zuj¹:
a) rozporz¹dzenie Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia
8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139),
b) rozporz¹dzenie Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego

§3

USTALENIA SZCZEG£ÓWE
§4
Ustanawia siê ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami, zawarte w Kartach
terenu obowi¹zuj¹ce dla terenów wyznaczonych w planie liniach rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych dalej w treci uchwa³y i rysunku planu symbolami literowo cyfrowymi:
1. Karta terenu 1 T  lokalizacji stacji bazowej telefonii
komórkowej
2. Karta terenu 2 Z  zieleni krajobrazowo  izolacyjnej
3. Karta terenu 3 R  upraw rolnych
4. Karta terenu 4 K  ci¹gu pieszo  jezdnego
1. KARTA TERENU: 1 T
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 1 T
2. Powierzchnia: 0,0460 ha
3. Przeznaczenie, funkcje terenu: lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej.
W obrêbie terenu dopuszcza siê usytuowanie:
wie¿y z antenami nadawczymi, szafek na urz¹dzenia
techniczne, sieci infrastruktury technicznej.
Wyklucza siê lokalizacjê reklam na konstrukcji wie¿y i
w obrêbie terenu.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
 ustala siê ogrodzenie terenu w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wejcie osobom nieupowa¿nionym oraz aby
nie wystêpowa³o zagro¿enie ludzi spadaj¹cym lodem.
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
A) dla wie¿y z antenami:
 wie¿a stalowa o konstrukcji kratowej;
 maksymalna wysokoæ wie¿y: 61 m (nad poziomem terenu u podnó¿a wie¿y);
 kolorystyka wie¿y i oznaczenie wiat³ami zgodnie
z Polsk¹ Norm¹ nr PN-65, L 49002.
 wie¿ê wyposa¿yæ w drabinê komunikacyjn¹.
B) Dla szafek na urz¹dzenia techniczne:
 wysokoæ maksimum 3m ad poziomem terenu
przy szafkach
 kolorystyka jasno szara lub jasno b³êkitna.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
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 w obrêbie terenu, na wysokociach powy¿ej 50 m
nad poziomem terenu wystêpuje strefa promieniowania anten  ustala siê zakaz przebywania ludzi, za
wyj¹tkiem dozoru technicznego.
 dla inwestycji nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko.
7. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê dalszego podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane;
 w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne nale¿y zawiadomiæ Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku.
 obiekt stacji bazowej nale¿y realizowaæ ³¹cznie z nasadzeniami zieleni w obrêbie terenu 2 Z, zgodnie z
zasadami podanymi w karcie terenu 2 Z.
8. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do terenu ci¹giem pieszo  jezdnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 K.
9. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: lini¹ kablow¹
redniego lub niskiego napiêcia.
 zaopatrzenie w wodê, ciep³o, gaz, odprowadzenie
cieków: nie ustala siê.
2. KARTA TERENU: 2 Z
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 2 Z
2. Powierzchnia terenu: 0,0832 ha
3. Przeznaczenie, funkcje terenu: zieleñ krajobrazowo 
izolacyjna.
Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy i reklam.
Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacjê urz¹dzeñ elektroenergetycznych zwi¹zanych z funkcjonowaniem stacji.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 w obrêbie terenu nale¿y wprowadziæ grupy zieleni
zró¿nicowanej wysokociowo i kolorystycznie, o
gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
 nasadzenia zieleni przed oddaniem do u¿ytku obiektu
w obrêbie terenu 1 T, nale¿y poddaæ ocenie przez
Zarz¹d Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
 dopuszcza siê przejazd do terenu 3 R.
5. Zasady kszta³towania zabudowy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 w obrêbie terenu wystêpuje strefa promieniowania
anten (na wysokociach powy¿ej 50 m nad poziomem terenu).
7. Inne zapisy:
 nie ustala siê.
8. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do terenu ci¹giem pieszo  jezdnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 K.
9. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie ustala siê.
3. KARTA TERENU: 3 R
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 3 R
2. Powierzchnia terenu: 0,1769 ha
3. Przeznaczenie, funkcje terenu: teren upraw rolnych.
Wyklucza siê lokalizacjê reklam.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzenia terenu:
 dojazd do terenu ci¹giem pieszo  jezdnym ozna-

5.
6.

7.
8.
9.

czonym na rysunku planu symbolem 4 K, przez teren
2 Z.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy.
Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 w obrêbie terenu w rejonie oznaczonym na rysunku
planu wystêpuje strefa
 promieniowania anten.
Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê dalszego podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do terenu ci¹giem pieszo  jezdnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 K.
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 nie ustala siê.

4. KARTA TERENU: 4 K
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 4 K
2. Powierzchnia terenu: 0,008 ha
2. Przeznaczenie, funkcje terenu: ci¹g pieszo  jezdny stanowi¹cy dojazd do terenu nr 1 T i 3 R.
3. Zasady zagospodarowania, urz¹dzenia terenu:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 4,0 m
jak na rysunku planu.
 dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
4. Zasady kszta³towania zabudowy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy.
5. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 nie ustala siê
6. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê dalszego podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjnej:
 wed³ug § 4 Uchwa³y.
§5
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staniszewo czêæ
dzia³ki nr 35 i czêæ dzia³ki nr 204, gmina Kartuzy, w skali
1: 1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu Uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzony uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lu-
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tego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50) wraz z póniejszymi zmianami w granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

najpóniej w dniu zawarcia umowy notarialnej i pod
warunkiem, ¿e wykupi¹ wszyscy lokatorzy mieszkaj¹cy w budynku,
2. Zasady sprzeda¿y okrelone w § 7 pkt 6 lit. f uchwa³y obowi¹zuj¹ do 31 maja 2002 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.

251
UCHWA£A Nr XXXI/212/2001
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIV/309/98 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres
d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15, art. 40,
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz 74, zm: Dz. U. Nr 58
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662; 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), art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 68
ust. 1 pkt 7 i ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 46,
poz. 543) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLIV/309/98 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich
wydzier¿awiania lub janmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata,
wprowadza isê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 7 pkt 6 dodaje siê literê f, która otrzymuje brzmienie:
przy spredza¿y lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych przed rokiem 1945 kupuj¹c ma prawo
do bonifikaty ceny w wysokoci 95%, w przpadku
zap³aty ceny sprzeda¿y lokalu w pe³nej wysokoci

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz
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UCHWA£A Nr XIX/135/2001
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 24 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at za wystawianie
wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t.
Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu
zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹c¹ wysokoæ op³at za wystawianie wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t:
1) za wiadectwa jednostkowe:
 2 z³,
2) za wiadectwa zbiorcze:
 4 z³.
§2
Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia za wystawienie
wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t w wysokoci
50% op³aty pobieranej od posiadacza zwierz¹t.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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