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UCHWA£A Nr XXIII/179/2001
Rady Gminy Zblewo
z dnia 30 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Bia³achowo
dzia³ka nr 109/3, Bytonia dzia³ki nr 128/9, 128/15, 407/
5; Piesienica obrêb Karolewo dzia³ka nr 35/2; Pinczyn
dzia³ki nr: 132/2, 168/5, 177/2, 270/2, 360, 529, 639; Semlin dzia³ka nr 95; Zblewo dzia³ki nr 850, 869/1, 869/3,
879, 901/3 na terenie gminy Zblewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. 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) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: 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)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy w/w obszarów:
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I. BIA£ACHOWO
1) dzia³ka nr 109/3  zmiana przeznaczenia z terenów
rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
II. BYTONIA
1) dzia³ki nr 128/9, 128/15  zmiana przeznaczenia z
terenów rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
2) dzia³ka nr 407/5  zmiana przeznaczenia z terenów
rolnych pod zabudowê letniskow¹.
III. PIESIENICA obrêb KAROLEWO
1) dzia³ka nr 35/2  zmiana przeznaczenia z terenów
rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
IV. PINCZYN
1) dzia³ka nr 132/2  zmiana przeznaczenia z terenów
rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
2) dzia³ki nr 168/5, 177/2  zmiana przeznaczenia z terenów rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
3) dzia³ka nr 270/2  zmiana przeznaczenia z terenów
rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
4) dzia³ka nr 360  zmiana przeznaczenia z terenów
rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
5) dzia³ka nr 529  zmiana przeznaczenia z terenów
rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
6) dzia³ka nr 639  zmiana przeznaczenia z terenów
rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wraz z rzemielnicz¹ wolnostoj¹c¹.
V. SEMLIN
1) dzia³ka nr 95  zmiana przeznaczenia z terenów rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
VI. ZBLEWO
1) dzia³ka nr 850  zmiana przeznaczenia z terenów
rolnych pod zabudowê rekreacyjn¹ i us³ug komercyjnych,
2) dzia³ki nr 869/1, 869/3, 879  zmiana przeznaczenia
z terenów rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹,
3) dzia³ka nr 901/3  zmiana przeznaczenia z terenów
rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
I.
1.
2.

3.

4.

Ustalenia planu dla w/w obszarów s¹ nastêpuj¹ce:
BIA£ACHOWO  miejscowoæ
ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR I/1
PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 109/3
Ulica: 
Powierzchnia: 0,2336 ha
FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
KD  gminna droga dojazdowa
WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek:

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Poz. 431
 1 dzia³ka budowlana
 1 dzia³ka gminna droga lokalna
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostoj¹ca
Iloæ kondygnacji: 1,5
Pow. zabudowy: do 20% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/dachówk¹ w
kolorze granatowym
Kalenica: równolegle do ulicy
K¹t nachylenia dachu: 25°-30°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z istniej¹cej drogi
Woda: z istniej¹cej hydrofornii Zblewo
cieki: do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalnie  w momencie wybudowania
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej nale¿y pod³¹czyæ
do niej wszystkie obiekty a zbiorniki bezodp³ywowe
bezwzglêdnie zlikwidowaæ
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a (z wy³¹czeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: strefa mieszkalno  us³ugowa istniej¹ca
do zachowania (skoncentrowana) s¹siaduj¹ca z terenami docelowego po³¹czenia ekologicznego  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  40%,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) wy³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia
(tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla,
zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie za-
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twierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania
Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek
klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ
z uwzglêdnieniem przystosowania na Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej
iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk ¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y
realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu
z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony
Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku).
II. BYTONIA  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR II/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 128/9, 128/15
Ulica: 
Powierzchnia: 3,46 ha
3. FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
ZP  ogólnodostêpna zieleñ urz¹dzona
1. KD  projektowana gminna droga dojazdowa
2. KD  rezerwa terenu dla poszerzenia gminnej drogi
dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Maks. i min. pow. dzia³ki: Maks. nie projektuje siê,
min. 1000 m2
Iloæ dzia³ek:
 6 dzia³ka budowlana
 1 dzia³ka zieleñ
 2 dzia³ki gminna droga dojazdowa
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
Iloæ kondygnacji: 1,5 kond.
Pow. zabudowy: do 20% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/dachówk¹ lub blachodachówk¹
Kalenica: równolegle do ulicy
K¹t nachylenia dachu: do 40°
Maks. wysokoæ zabudowy: 8,0 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z wykorzystaniem istniej¹cych
wjazdów z drogi krajowej nr 22
Woda: z istniej¹cej hydrofornii Zblewo
cieki: sieci¹ kanalizacyjn¹ do sitniej¹cej oczyszczalni
cieków w Zblewie
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne ród³a ciep³a (z wy³¹czeniem wêgla jako opa³u)

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek; w pasie drogowym nale¿y przewidzieæ min. 15% zieleni izolacyjnej
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar potencjalnego rozwoju (zabudowy)  strefa produkcyjno  gospodarcza (zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna)  projekt planu jest
zgodny z za³o¿eniami studium).
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%,
 wjazd na dzia³kê nie mo¿e kolidowaæ z istniej¹cym
drzewostanem,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ce na:
a) wy³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpatrzeniu i ocenie zagro¿enia
(tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla,
zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y;
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof, lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania
Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk
¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ
lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1-3 nale¿y
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realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i
Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku).
II. BYTONIA  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR II/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 407/5
Ulica: 
Powierzchnia: 0,08 ha
3. FUNKCJA
ZL  zabudowa letniskowa
KD  gminna droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: zabudowa letniskowa do zachowania
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek:
 1 dzia³ka budowlana
 1 dzia³ka gminna droga lokalna
Projektowana zabudowa: zabudowa letniskowa
Iloæ kondygnacji: 1,0
Pow. zabudowy: do 15% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/Kalenica: nie okrela siê
K¹t nachylenia dachu: do 25°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
Woda: z istniej¹cej hydrofornii Zblewo
cieki: do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalnie  w momencie wybudowania
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej nale¿y pod³¹czyæ
do niej wszystkie obiekty, a zbiorniki bezodp³ywowe
bezwzglêdnie zlikwidowaæ
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a (z wy³¹czeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
9. SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar lenej przestrzeni produkcyjnej 
teren intensywnej gospodarki  w studium dopuszcza siê zmianê funkcji z przeznaczeniem pod zainwestowanie
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ró-
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d³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody
pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych
polegaj¹ca na:
a) wy³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia (tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla, zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki
korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek
klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ
z uwzglêdnieniem przystosowania na Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty Odzie¿y (POO),
Punjkt odka¿ania Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej
iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk ¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y
realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu
z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony
Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku).
III. PIESIENICA obrêb KAROLEWO  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR III/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 35/2
Ulica: 
Powierzchnia: 0,49 ha
3. FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
KD  gminna droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek:
 2 dzia³ki budowlane
 1 dzia³ka gminna droga dojazdowa
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
Iloæ kondygnacji: 1,5
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/Kalenica: równolegle do ulicy
K¹t nachylenia dachu: 30°-40°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu

Poz. 431

 865 

5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z istniej¹cej gminnej drogi dojazdowej
Woda: z istniej¹cej hydrofornii Zblewo
cieki: do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych  w momencie wybudowania zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej nale¿y pod³¹czyæ do niej
wszystkie obiekty a zbiorniki bezodp³ywowe bezwzglêdnie zlikwidowaæ
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a (z wy³¹czeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
9. SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar rolniczo  osadniczy  projekt planu zgodny z za³o¿eniami studium
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia (tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla, zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania
Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk
¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ
lokalizacjê studni awaryjnych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci
i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
V. SEMLIN  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR V/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 95
Ulica: 
Powierzchnia: 1,67 ha
3. FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
KD  gminna droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa:
 zabudowa mieszkaniowa  do zachowania
 zabudowa gospodarcza  do zachowania
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek:
 4 dzia³ki budowlane
 1 dzia³ka gminna droga dojazdowa
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostoj¹ca
Iloæ kondygnacji: 1,5
Pow. zabudowy: do 15% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowe/dachówk¹ ceramiczn¹ lub blachodachówk¹
Kalenica: prostopadle do drogi
K¹t nachylenia dachu: 30°-40°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: wjazd na dzia³ki z projektowanej drogi
dojazdowej
Woda: z istniej¹cej hydrofornii Jezierce
cieki: do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalnie; (z chwil¹ wybudowania kanalizacji sanitarnej ze Zblewa do
Semlina cieki z zabudowy zostan¹ pod³¹czone do
w/w kanalizacji a zbiorniki bezodp³ywowe bezwzglêdnie zlikwidowane)
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne ród³a ciep³a (z wy³¹czeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
9. SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar rolniczo  osadniczy  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
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11. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  40%,
 nieprzekraczalna linia zabudowy 100 m od jeziora
wg rys. planu,
 w pasie drogowym nale¿y przewidzieæ min. 15%
powierzchni zieleni izolacyjnej,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia (tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla, zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania
Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk
¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ
lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y
realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego,
Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
IV. PINCZYN  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR IV/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 132/2
Ulica: ul. Nowodworska
Powierzchnia: 0,51 ha
3. FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
KD  gminna droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek:
 1 dzia³ka budowlana
 1 dzia³ka gminna droga dojazdowa
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostoj¹ca

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Iloæ kondygnacji: 1,5
Pow. zabudowy: do 20% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/Kalenica: prostopadle do ulicy Nowodworskiej
K¹t nachylenia dachu: 30°-40°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: wjazd na dzia³kê z ul. Nowodworskiej
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Zblewo
 Pinczyn  Bytonia  Bia³achowo  Pa³ubinek
cieki: sieci¹ kanalizacyjn¹ do istniej¹cej oczyszczalni cieków w Zblewie
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne ród³a ciep³a (z wy³¹czeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar potencjalnego rozwoju (zabudowy)  strefa mieszkalno  us³ugowa  projekt planu
jest zgodny z za³o¿eniami studium
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%,
 wjazd na dzia³kê nie mo¿e kolidowaæ z istniej¹cymi drzewami,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia
(tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla,
zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie pro-
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jektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na Punkty
Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty Odka¿ania
Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania Transportu (POT)
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej
iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk ¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci
i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
IV. PINCZYN  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR IV/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 168/5, 177/2
Ulica: ul. Sportowa
Powierzchnia: dz. nr 168/5  0,83 ha, dz. nr 177/2 
2,18 ha
3. FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
KD  gminna droga dojazdowa
KX  ci¹g pieszy
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Maks. i min. pow. dzia³ki: Maks. nie projektuje siê, min.
 800 m2
Iloæ dzia³ek:
 20 dzia³ek budowlanych
 1 dzia³ka gminna droga dojazdowa
 1 dzia³ka ci¹g pieszy
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
Iloæ kondygnacji: 1,5
Pow. zabudowy: do 40% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/Kalenica: 
K¹t nachylenia dachu: 30°-40°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z ul. Sportowej
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Zblewo
 Pinczyn  Bytonia  Bia³achowo  Pa³ubinek
cieki: sieci¹ kanalizacyjn¹ do istniej¹cej oczyszczalni
cieków w Zblewie
cieki deszczowe: z terenów zabudowy jednorodzinnej powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ek z
utwardzonych nawierzchni dróg i placówc manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a (z wykluczeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
9. SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar rolniczo  osadniczy  projekt
planu zgodny z za³o¿eniami studium
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE WARUNKI
 wymaga siê opracowania koncepcji urbansityczno
 architektonicznej jednoczenie dla ca³ego osiedla,
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%,
 w pasie drogowym nale¿y przewidzieæ min. 15%
powierzchni zieleni izolacyjnej,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia (tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla, zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych.
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania
Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk
¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ
lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y
realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego,
Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
IV. PINCZYN  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR IV/3
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 270/2
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10.
11.
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Ulica: 
Powierzchnia: 0,3 ha
FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stoj¹ca
KD  gminna droga dojazdowa
WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek:
 2 dzia³ki budowlane
 1 dzia³ka gminna droga dojazdowa
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostoj¹ca
Iloæ kondygnacji: 1,5
Pow. zabudowy: do 15% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/dachówka cementowa
Kalenica: równolegle do ulicy
K¹t nachylenia dachu: 30°-40°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z istniej¹cej drogi
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Zblewo
 Pinczyn  Bytonia  Bia³achowo  Pa³ubinek
cieki: sieci¹ kanalizacyjn¹ do istniej¹cej oczyszczalni cieków w Zblewie
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a (z wykluczeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszary skoncentrowanej zabudowy 
strefa mieszkalno  us³ugowa istniej¹ca do zachowania (skoncentrowana)  projekt planu zgodny z za³o¿eniami studium
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia (tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla,
zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
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c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki
Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk
¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne,
punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania na Punkty Zabiegów
Sanitarnych (PZSan), Punkty Odka¿ania Odzie¿y (POO),
Punkt Odka¿ania Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej
iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk ¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y
realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z
Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
IV. PINCZYN  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR IV/4
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 360
Ulica: 
Powierzchnia: 0,44 ha
3. FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek:
 1 dzia³ka budowlana
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
Iloæ kondygnacji: 1,5
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/Kalenica: równolegle do ulicy
K¹t nachylenia dachu: 30°-40°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z istniej¹cej gminnej drogi dojazdowej
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Zblewo
 Pinczyn  Bytonia  Bia³achowo  Pa³ubinek
cieki: sieci¹ kanalizacyjn¹ do istniej¹cej oczyszczalni
cieków w Zblewie
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a (z wy³¹czeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
9. SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar rolniczo-osadniczy  projekt planu zgodny z za³o¿eniami studium
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  40%,
 wjazd na dzia³kê nie mo¿e kolidowaæ z istniej¹cymi drzewami,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia
(tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla,
zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania
Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk
¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ
lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y
realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego,
Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
IV. PINCZYN  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR IV/5
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 529
Ulica: ul. G³ówna
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Powierzchnia: 0,72 ha
3. FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
ZP  zieleñ przydomowa
KXP  ci¹g pieszo  jezdny
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostoj¹ca do zachowania
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek: 3 dzia³ki budowlane, 1 dzia³ka rolnicza,
1 dzia³ka rolniczo  budowlana, 1 dzia³ka ci¹g pieszo
 jezdny
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostoj¹ca, kolorystykê budynku
nale¿y nawi¹zaæ do s¹siedniej historycznej zabudowy
Iloæ kondygnacji: 1,5
Pow. zabudowy: do 10% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/dachówk¹ ceramiczn¹
Kalenica: równolegle do ulicy
K¹t nachylenia dachu: 30°-45°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z ulicy G³ównej
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Zblewo
 Pinczyn  Bytonia  Bia³achowo  Pa³ubinek
cieki: sieci¹ kanalizacyjn¹ do istniej¹cej oczyszczalni cieków w Zblewie
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a (z wykluczeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
obszar objêty ochron¹ rodowiska kulturowego  wie
o wysokich wartociach kulturowych w skali regionu
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
9. SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar skoncentrowanej zabudowy 
strefa mieszkalno  us³ugowa istniej¹ca do zachowania (skoncentrowana)  projekt planu jest zgodny z
za³o¿eniami studium
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%
 zaleca siê ochronê istniej¹cej zieleni wysokiej na
dzia³ce
 wjazd na dzia³kê nie mo¿e kolidowaæ z istniej¹cymi drzewami
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
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 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych
polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia (tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla, zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki
korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek
klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ
z uwzglêdnieniem przystosowania na Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania Transportu (POT)
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej
iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk ¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnych
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y
realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu
z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony
Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku).
IV. PINCZYN  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR IV/6
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 639
Ulica: 
Powierzchnia: 0,75 ha
3. FUNKCJA
Mne/UR,Ue  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i rzemielnicza, wolnostoj¹ca z us³ugami komercyjnymi
MNe  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
KD  rezerwa terenu dla poszerzenia istniej¹cej drogi
dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek:
 5 dzia³ek budowlanych
Projektowana zabudowa: mieszkaniowa jednorodzinna i rzemielnicza wolnostoj¹ca z us³ugami komercyjnymi
Iloæ kondygnacji: 1,5
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/Kalenica: równolegle do ulicy
K¹t nachylenia dachu: 30°-45°
Maks. wysokoæ zabudowy: 8,0 m

Poz. 431

Linia zabudowy: wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z istniej¹cej gminnej drogi dojazdowej
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Zblewo
 Pinczyn  Bytonia  Bia³achowo  Pa³ubinek
cieki: sieci¹ kanalizacyjn¹ do istniej¹cej oczyszczalni cieków w Zblewie
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a (z wykluczeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci ograniczony do granic w³asnoci terenu
9. SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar rolniczo  osadniczy, projektowana zabudowa znajduje siê na styku z terenami przeznaczonymi w studium pod zabudowê
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%,
 wjazdy na dzia³ki nie mog¹ kolidowaæ z istniej¹cymi drzewami,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia
(tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla,
zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania
Transportu (POT),
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3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej
iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk ¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci
i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
VI. ZBLEWO  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR VI/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 850
Ulica: 
Powierzchnia: 1,15 ha
3. FUNKCJA
UT  zabudowa rekreacyjna i us³ug komercyjnych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: zabudowa mieszkaniowa do
adaptacji na funkcjê hotelowo  rekreacyjn¹ i us³ug
komercyjnych
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek: 1 dzia³ka budowlana
Projektowana zabudowa: zabudowa rekreacyjna i
us³ug komercyjnych
Iloæ kondygnacji: 1,5  2,5
Pow. zabudowy: 20%  30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/dachówk¹ lub
blachodachówka
Kalenica: nie okrela siê
K¹t nachylenia dachu: 30°-40°
Maks. wysokoæ zabudowy: 12 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z istniej¹cej gminnej drogi dojazdowej
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Zblewo
 Pinczyn  Pa³ubinek  Bytonia  Bia³achowo
cieki: do istniej¹cej oczyszczalni gminnej w Zblewie
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a (z wykluczeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci ograniczony do granic w³asnoci terenu
9. SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar rolniczo  osadniczy  w celu zachowania zgodnoci planu ze studium ogranicza siê
procent powierzchni zabudowanej oraz okrela minimalny % powierzchni ekologicznie czynnej
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%,
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 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia
(tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla,
zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
Odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania
Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk
¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ
lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y
realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego,
Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku),
 wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹ych przepisach.

VI. ZBLEWO  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR VI/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 869/1, 869/3, 879
Ulica: 
Powierzchnia:
dz. nr 869/1, 869/3  pow. 0,23 ha, dz. nr 879 
pow. 0,4 ha
3. FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
KD  gminna droga dojazdowa
KX  ci¹g pieszy
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Maks. i min. pow. dzia³ki: Maks. nie projektuje siê, min.
 1000 m2
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Iloæ dzia³ek: 4 dzia³ki budowlane, 1 dzia³ka gminna
droga dojazdowa, 1 dzia³ka  ci¹g pieszy
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostoj¹ca
Iloæ kondygnacji: 1,5
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/dachówka cementowa
Kalenica: prostopadle do drogi
K¹t nachylenia dachu: 30°-40°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z istniej¹cej gminnej drogi dojazdowej
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Zblewo
 Pinczyn  Pa³ubinek  Bytonia  Bia³achowo
cieki: do istniej¹cej oczyszczalni gminnej w Zblewie
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a (z wykluczeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: orientacyjna strefa uci¹¿liwoci od sk³adowiska
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%,
 wjazdy na dzia³ki nie mog¹ kolidowaæ z istniej¹cymi drzewami,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia (tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla, zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
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 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk
¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne,
punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania na Punkty Zabiegów
Sanitarnych (PZSan), Punkty Odka¿ania Odzie¿y (POO),
Punkt Odka¿ania Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej
iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk ¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y
realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z
Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
VI. ZBLEWO  miejscowoæ
1. ZA£¥CZNIK GRAFICZNY NR VI/3
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: 901/3
Ulica: 
Powierzchnia: 0,68 ha
3. FUNKCJA
Mne  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Maks. i min. pow. dzia³ki: nie okrela siê
Iloæ dzia³ek: 1 dzia³ka budowlana
Projektowana zabudowa: zabudowa mieszkaniowa
wolnostoj¹ca
Iloæ kondygnacji: maks. 1,5
Pow. zabudowy: 5% pow. pokrycia dzia³ki
Dach/pokrycie dachu: dwuspadowy/dachówk¹ cementow¹ lub blachodachówk¹
Kalenica: równolegle do drogi
K¹t nachylenia dachu: do 30°
Maks. wysokoæ zabudowy: 6,5 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Komunikacja: dojazd z istniej¹cej gminnej drogi dojazdowej
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego Zblewo
 Pinczyn  Pa³ubinek  Bytonia  Bia³achowo
cieki: do istniej¹cej oczyszczalni gminnej w Zblewie
Ogrzewanie: system indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub nisko emisyjne ród³a ciep³a (z wykluczeniem wêgla jako ród³a opa³u)
Energetyka: z istniej¹cej sieci n.n.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. PARKINGI
zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nale¿y zachowaæ biegn¹cy w granicach dzia³ki rów melioracyjny
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9. SPÓJNOÆ ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: obszar objêty ochron¹ rodowiska przyrodniczego  regionalny korytarz ekologiczny oraz obszar objêty ochron¹ rodowiska kulturowego  strefa
ochrony krajobrazu  zgodnoæ ze studium ze wzglêdu utrzymania korytarza ekologicznego planu ogranicza tereny zainwestowania oraz okrela min. %
powierzchni ekologicznie czynnej
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  90%,
 zabudowê nale¿y zlokalizowaæ w po³udniowo  zachodniej czêci dzia³ki,
 wody podziemne stanowiæ bêd¹ podstawowe ród³o zaopatrzenia w wodê ludnoci (pobór wody do
picia i na potrzeby gospodarcze) oraz przemys³u
wymagaj¹cego wody o jakoci spe³niaj¹cej wymogi wody pitnej,
 konieczna jest szczególna ochrona jakoci zasobów
g³ównych u¿ytkowych poziomów wód podziemnych polegaj¹ca na:
a) w³¹czeniu lokalizacji obiektów mog¹cych zanieczyciæ warstwy wodonone,
b) szczegó³owym rozpoznaniu i ocenie zagro¿enia
(tereny przemys³owe, nieskanalizowane osiedla,
zabudowa letniskowa i inne ród³a zanieczyszczeñ),
c) zastosowaniu zabezpieczeñ przed przenikaniem
zanieczyszczeñ do wód podziemnych,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
podlega³ bêdzie aktualizacji w momencie zatwierdzenia przez Ministra rodowiska opracowania Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Wierzycy,
 ze wzglêdu na potrzeby obrony cywilnej nale¿y:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne, punkty us³ugowe, myjnie, zajezdnie projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na
Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty
odka¿ania Odzie¿y (POO), Punkt Odka¿ania
Transportu (POT),
3) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk
¿ywio³owych, ska¿eñ lub wojny  uwzglêdniæ
lokalizacjê studni awaryjnych,
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
(Wymagania, o których mowa w pkt 1  3 nale¿y
realizowaæ w zale¿noci od potrzeb, w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego,
Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zblewo (za³¹czniki graficzne nr I/1, II/2, III/1, IV/1-6, V/1, VI/1-3 w skali 1:1000, rys. nr II/1  skala 1:2000).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
I/1) BIA£ACHOWO  dzia³ka nr 109/3:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u projektowane/istniej¹ce,
d) obszar docelowego lokalnego korytarza ekologicznego,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy,
II/1) BYTONIA  dzia³ki nr 128/9, 128/15:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u projektowane/istniej¹ce,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
II/2) BYTONIA  dzia³ka nr 407/5:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u projektowane/istniej¹ce,
d) obszar lenej przestrzeni produkcyjnej,
III/1) PIESIENICA obrêb KAROLEWO:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u projektowane/istniej¹ce,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
IV/1) PINCZYN  dzia³ka nr 132/2:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u projektowane/istniej¹ce,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
IV/2) PINCZYN  dzia³ki nr 168/5, 177/2:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u projektowane/istniej¹ce,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
IV/3) PINCZYN  dzia³ka nr 270/2:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u projektowane/istniej¹ce,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy,
IV/4) PINCZYN  dzia³ka nr 360:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u istniej¹ce,
d) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
e) strefa zabytkowych zespo³ów ruralistycznych,
IV/5) PINCZYN  dzia³ka nr 529:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u istniej¹ce,
d) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
e) strefa zabytkowych zespo³ów ruralistycznych,
IV/6) PINCZYN  dzia³ka nr 639:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
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c) linie podzia³u projektowane/istniej¹ce,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
V/1) SEMLIN  dzia³ka nr 95:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u projektowane/istniej¹ce,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
VI/1) ZBLEWO  dzia³ka nr 850:
a) granicê opracowania,
b) linie podzia³u istniej¹ce,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
VI/2) ZBLEWO  dzia³ki nr 869/1, 869/3, 879:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u projektowane/istniej¹ce,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
VI/3) ZBLEWO  dzia³ka nr 901/3:
a) granicê opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u istniej¹ce,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) obszar regionalnego korytarza ekologicznego,
f) strefa ochrony krajobrazu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Zblewo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zblewo, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIII/
72/86 z dnia 4 grudnia 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r.
Nr 7, poz. 49 )  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Zblewo
F. Puttkammer
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POROZUMIENIE
z dnia 19 lutego 2001 r.
pomiêdzy:
Gmin¹ Puck reprezentowan¹ przez:
Wójta  Tadeusza Puszkarczuka
Zastêpcê Wójta  Jerzego Tkaczyka
a
Powiatem Puckim reprezentowanym przez:
Starostê  Artura Jab³oñskiego
Wicestarostê  Andrzeja Sitkiewicza
w sprawie zmiany porozumienia Kierownika Urzêdu
Rejonowego w Pucku oraz Rady Gminy Puck z dnia
30 grudnia 1993 r. z póniejszymi zmianami w sprawie
prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z
zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego w Pucku.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tj. 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), art. 5 ust., 2 i art.
32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 567, Nr 155, poz. 1014,
Nr 160, poz. 1060, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 550, Nr 48,. poz. 553,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dfnia 13
padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041)
oraz uchwa³y Nr 167 z dnia 26 stycznia 2001 r. Zarz¹du
Powiatu Puckiego i uchwa³y Nr XXVIII/107/2000 z dnia 20
grudnia 2000 r. Rady Gminy Puck zawarto porozumienie
nastêpuj¹cej treci:
§1
W porozumieniu Kierownika Urzêdu Rejonowego w
Pucku oraz Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 1993 r. z
pón. zm. w sprawie prowadzenia przez organy gminy
niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej, nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego
w Pucku wykrela siê w § 1 w czêci III ustêp 5 dotycz¹cy
wykonywania zadañ na podstawie przepisów ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pón. zm.).
§2
W pozosta³ym zakresie porozumienie z dnia 30 grudnia 1993 r. pozostaje bez zmian.
§3
Przekazanie dokumentacji w wy¿ej wymienionym zakresie nast¹pi na podstawie protoko³u zdawczo-dobiorczego.
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§2

§4
Porozumienie niniejsze zawarte zosta³o w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia. Uchwa³a podlega publikacji w Wojewódzkim
Dzienniku Urzêdowym.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszniea w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Gmina Puck
Wójt Gminy
T. Puszkarczuk
Z-ca Wójta Gminy
J. Tkaczyk

Powiat Pucki
Starosta
A. Jab³oñski
Wicestarosta
A. Sitkiewicz
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UCHWA£A Nr XXIX/283/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 22 lutego 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy
Miejskiej Tczew z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych oraz
udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e
organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 16 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 114, zm. z
1990 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778,
Nr 110, poz. 1255, oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12,
poz. 55) oraz art. 40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tj. 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo-Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXII/191/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy
Miejskiej Tczew z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 skrela siê s³owa:
a) w pkt 1 Zarz¹du Miasta,
b) w pkt 5 oraz Wydzia³y Urzêdu Miasta,
2) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadku okrelonym w ust. 1 pkt 3 mo¿e nast¹piæ na wniosek
d³u¿nika, a w pozosta³ych przypadkach tak¿e z
urzêdu,
3) w § 4 ust. 1 pkt 1 po s³owach kierownik jednostki
organizacyjnej skrela siê s³owa w sytuacjach okrelonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
4) w § 6 ust. 2 po s³owach kierownik jednostki organizacyjnej dodaje siê s³owa  lub osoba przez niego
upowa¿niona i skrela dalsz¹ czêæ zdania,
5) w § 7 ust. 1 pkt 2 dopisuje siê na koñcu s³owa lub
decyzji w sprawach wszczêtych z urzêdu.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski
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UCHWA£A Nr XXVI /220/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej i letniskowej we wsi obrêbowej Kamieñ w
gminie Szemud.
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: 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) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy
Szemud, uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej i letniskowej we wsi obrêbowej Kamieñ w gminie
Szemud na dzia³kach nr 182/3, 184/1, 184/6, 185/5, 185/6.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/39/90 z dnia
27 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 124 z pón.
zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ML  tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej
UTL  tereny zabudowy letniskowej
U  wiejski orodek us³ug podstawowych
KD  teren dróg dojazdowych
KX  ci¹gi pieszo-jezdne
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
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 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego,
 nieprzekraczalna linia zabudowy.
§3
Szczegó³owe ustalenia sposobu i zasad zagospodarowania:
Zasady zagospodarowania  wspólne dla ca³ego obszaru:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej wewnêtrznym uk³adem dróg dojazdowych o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne, minimalna powierzchnia dzia³ki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1000 m2, a dla zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej i letniskowej 1500 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 49, w tym 27 dla zabudowy mieszkaniowej, 17 pod zabudowê mieszkaniowo-pensjonatow¹, i 5 dzia³ek letniskowe;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 i 8,0 m od linii
regulacyjnej dróg, jak na rysunku planu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza oraz budowê wolnostoj¹cego gara¿u;
 wysokoæ budynku od poziomu posadzki parteru do
kalenicy dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej
maks. 9,0 m;
b) dla zabudowy pensjonatowej:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 2;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 dopuszcza siê wykorzystanie parteru i jego rozbudowê dla potrzeb dzia³alnoci us³ugowej zwi¹zanej
z turystyk¹ i rekreacj¹;
 wysokoæ budynku od poziomu posadzki parteru do
kalenicy 11,5 m;
c) dla zabudowy letniskowej:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ budynku od poziomu posadzki parteru do
kalenicy maks. 8,5 m;
d) wspólne dla wszystkich obiektów:
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
e) obszar orodka us³ugowego sk³adaj¹cy siê z otwartego placu dla stoisk sezonowych, powierzchni parkingowej oraz sta³ych powtarzalnych pawilonów handlowo-us³ugowych winien byæ przedmiotem opracowania koncepcji zagospodarowania na etapie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do czasu realizacji wiejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po wybudowaniu sieci
kanalizacji sanitarnej zbiorniki nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a
wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci,
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z zaleceniem stosowania
oleju opa³owego lub gazu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obszar wolny od zabudowy o szer. 10,0 m od granicy
lasu.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 20%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w
celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Szemudzie,
3) umo¿liwia siê zainteresowanym osobom wgl¹d do dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach
okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Szemud granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
1)

§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Szemud zatwierdzony uchwa³¹
Nr XI/39/90 z dnia 27 lutego 1990 roku (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 16, poz. 124) z póniejszymi zmianami we fragmentach
objêtych granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Engelbrecht
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UCHWA£A Nr XXXIII/220/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 23 kwietnia 2001 r.
w sprawie wydawania nowych zezwoleñ na wykonywanie przewozu osób taksówkami w roku 2001 we W³adys³awowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041) oraz art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 z pón. zm.),
Rada Miejska we W³adys³awowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na 2001 r. limit wydania 3 (trzech) nowych
zezwoleñ na wykonywania zarobkowego przewozu osób
taksówkami osobowymi we W³adys³awowie.
§2
Wykonywanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta W³adys³awowa.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy Urzêdu Miejskiego we W³adys³awowie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff
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Gdañsk, dnia 22 maja 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/108-A/1761/3/2001/I/SK
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
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poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 18 maja 2001 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej KOSPEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Kocierzynie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190573033
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 10 lutego 2000 r. Nr OGD
 820/108-C/8/99/AP/2000, zmienion¹ decyzj¹ z dnia
3 stycznia 2001 r. Nr OGD  820/108-C/3/19/2000/I/DJ, a
nastêpnie zmienion¹ decyzj¹ z dnia 12 kwietnia 2001 r.
Nr OGD  820/108-A/1419/1/2001/SK w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie
dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c
ten okres do dnia 31 czerwca 2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a,
która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia
10 lutego 2000 r. Nr OGD  820/108-C/8/99/AP/2000 i
og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 21 lutego 2000 r. (Nr 16, poz. 62), a
nastêpnie zmieniona decyzj¹ z dnia 3 stycznia 2001 r.
Nr OGD  820/108-C/3/19/2000/I/DJ oraz decyzj¹ z dnia
24 kwietnia 2001 r. Nr OGD  820/108-A/1419/2/2001/I/SK.
Pismem z dnia 18 maja 2001 r. (data wp³ywu 21 maja
2001 r.), znak: L.dz. D/48/2001, Przedsiêbiorstwo z³o¿y³o
wniosek o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania pierwszej
taryfy dla ciep³a do dnia 30 czerwca 2001 r.
W zwi¹zku z powy¿szym, na podstawie art. 61 § 1 w
zwi¹zku z art. 155 kpa, zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zmiany wskazanej wy¿ej decyzji.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem wejcie
w ¿ycie z dniem 25 listopada 2000 r. nowego rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym, spowodowa³o koniecznoæ
dostosowania przez Przedsiêbiorstwo przed³o¿onej taryfy dla ciep³a do regulacji prawnych wynikaj¹cych z powy¿szego aktu prawnego. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w
pierwszej taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie, tym
bardziej, i¿ w chwili obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla
ciep³a. Jednoczenie przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek nie stoi w sprzecznoci z § 46
rozporz¹dzenia taryfowego.
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Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa URE powinno czyniæ
zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji
i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji
w ca³oci lub w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o.
ul. Tetmajera 3
83-400 Kocierzyna
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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Gdañsk, dnia 22 maja 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/169-A/1771/2001/I/MS
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 18 maja 2001 r.
Gdañskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdañsku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 190567430
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 29 padziernika 1999 r.
Nr OGD-820/169-A/15/99/WF, zmienion¹ decyzjami z dnia
6 wrzenia 2000 r. Nr OGD-820/169/2431/2000/MS, z dnia
23 listopada Nr OGD-820/169/3489/3/2000/I/MS, z dnia
19 grudnia 2000 r. Nr OGD-820/169/4038/5/2000/I/CW/DS,
z dnia 15 marca 2001 r. Nr OGD-820/169/897/2/2000/2001/
I/CW oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. Nr OGD-820/169-A/
1472/2001/I/MS w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w
zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez
Przedsiêbiorstwo  wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30
czerwca 2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a,
która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia
29 padziernika 1999 r. Nr OGD-820/169-A/15/99/WF i
og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 9 listopada 1999 r. (Nr 117, poz. 1048),
a nastêpnie zmieniona decyzjami Prezesa URE z dnia 6
wrzenia 2000 r. Nr OGD-820/169/2431/2000/MS, z dnia
23 listopada 2000 r. Nr OGD-820/169/3489/3/2000/I/MS,
z dnia 19 grudnia 2000 r. Nr OGD-820/169/4038/5/2000/I/
CW/DS, z dnia 15 marca 2001 r. Nr OGD-820/169/897/2/
2000/2001/I/CW oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. Nr OGD820/169-A/1472/2001/I/MS.
Pismem z dnia 18 maja 2001 r. (znak SP/3245/2001)
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o z wnioskiem o przed³u¿enie
terminu obowi¹zywania pierwszej taryfy do dnia 30 czerwca 2001 r.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na podstawie art. 61 § 1
w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem sporz¹dzona przez Przedsiêbiorstwo nowa taryfa dla ciep³a, która
opracowana zosta³a na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053), zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym,
nie mo¿e wejæ w ¿ycie przed dniem 1 lipca 2001 r., ze
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wzglêdu na uregulowania ustawowe dotycz¹ce pocz¹tku terminu jej stosowania oraz z uwagi na treæ zapisów
w umowach, zawartych z odbiorcami ciep³a, dotycz¹cych
terminu zastosowania nowych cen i stawek op³at. Jednoczenie przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at nie stoi w sprzecznoci z § 46 rozporz¹dzenia taryfowego.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznacze-
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nie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 17
80-433 Gdañsk
2. Wojewoda Pomorski
3. a/a
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