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859
UCHWA£A Nr XXXVII/378/97
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 23 wrzenia 1997 r.
w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo dotycz¹cych dzia³ek nr 63/4, 56/5 i 56/6, 180/3-13
i czêæ 180/14 we wsi Tuchom w gminie ¯ukowo.
Na podstawie art. 7-12, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 89, poz. 415)
oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U.
Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVIII/99/91 Rady Gminy w ¯ukowie z dnia 19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 2, poz. 6) wraz z
póniejszymi zmianami, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

A  fragment terenu o pow. 0,84 ha, obejmuj¹cy dzia³kê nr 63/4 przeznaczonego w powy¿szym planie na
cele upraw polowych, przeznacza siê na cele zabudowy rzemielniczej i mieszkaniowej.
B  fragment terenu o pow. 0,23 ha, obejmuj¹cy dzia³ki
nr 56/5 i 56/6 przeznaczonego w powy¿szym planie
na cele upraw polowych, przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej.
C  fragment terenu o pow. 1,40 ha, obejmuj¹cy dzia³ki
nr 180/3-13 i czêæ dzia³ki nr 180/14 przeznaczonego
w powy¿szym planie na cele upraw rolnych, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oraz na drogê wewnêtrzn¹ i poszerzenie drogi gminnej.
Dzia³ka nr 63/4
1.1.Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN, UR  przeznacza siê zabudowê mieszkaniow¹ i
us³ugi rzemielnicze. Minimalna powierzchnia dzia³ki
mieszkaniowej wynosi 1000,0 m2. Minimalna powierzchnia dzia³ki rzemielniczej wynosi 2000,0 m2.
Obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu. Architektura powinna byæ utrzymana w charakterze budownictwa regionalnego; wysokoæ budynku mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ 1,5 kondygnacji; dach
dwu- lub wielospadowy powinien mieæ nachylenie
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po³aci zbli¿one do 45° (min. 22° a maks. 50°). Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 30%
pow. ca³kowitej dzia³ki. Budynki mieszkalne powinny
byæ wznoszone poza zasiêgiem uci¹¿liwoci zak³adów
rzemielniczych lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoæ zak³adów rzemie³niczych lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu
okrelonego w przepisach o ochronie i ukszta³towaniu rodowiska oraz w Polskich Normach.
Odleg³oæ zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi krajowej, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 25, 0 m, a
od linii rozgraniczaj¹cej drogi serwisowej  nie mniejsza ni¿ 6,0 m.
KD  teren przeznaczony na drogê serwisow¹ wzd³u¿
drogi krajowej nr 220.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
044 KD III  istniej¹ca droga krajowa nr 220.
Tymczasowy dojazd bezporednio z wyjazdu z drogi
krajowej nr 220. Projekt wyjazdu uzgodniæ z DODP w
Gdañsku. Docelowy dojazd do dzia³ki poprzez drogê
serwisow¹.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego ujêcia wiejskiego za porednictwem projektowanego wodoci¹gu,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych:
 wariant I  odprowadzenie cieków do kolektora Morena prowadz¹cego do oczyszczalni
Wschód,
 wariant II  do oczyszczalni Dêbgórze, co wymaga uzgodnienia z w³acicielem tej oczyszczalni. Do czasu realizacji systemów docelowych
odpr. cieków dopuszcza siê zastosowanie przydomowej oczyszczalni cieków o ile warunki
gruntowo  wodne na to pozwol¹ oraz po uzyskaniu zezwolenia wodno  prawnego,
c) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym po uzgodnieniu z Zak³adem Energetycznym.
1.4.Zasady kszta³towania zieleni:
 50% terenu dzia³ki nale¿y obszadziæ drzewami i
krzewami. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w
takiej odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich.
1.5.Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka le¿y w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn. Obowi¹zuj¹
tu zasady zawarte w Decyzji Nr 0-V-7226/1/93 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Dzia³ki nr 56/5 i 56/6
1.1.Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê zabudowê mieszkaniow¹, tj. realizacjê dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych. Obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu. Architektura powinna byæ utrzymana w charakterze budownictwa regionalnego; wysokoæ budynku miesz-
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kalnego nie mo¿e przekroczyæ 1,5 kondygnacji; dach
dwu- lub wielospadowy powinien mieæ nachylenie
po³aci zbli¿one do 45° (min. 22° a maks. 50°). Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 30%
pow. ca³kowitej dzia³ki.
Odleg³oæ zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi wewnêtrznej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6,0 m.
Odleg³oæ zabudowy od elektroenergetycznej linii
napowietrznej 4 kV  nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2,6 m.
Wskazane jest skablowanie linii.
KD  istniej¹ce drogi dojazdowe.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych:
 wariant I  odprowadzenie cieków do kolektora Morena prowadz¹cego prowadz¹cego do
oczyszczalni Wschód,
 wariant II  do oczyszczalni Dêbogórze, co wymaga uzgodnienia z w³acicielami tej oczyszczalni; do czasu realizacji systemów docelowych dopuszcza siê zastosowanie przydomowej
oczyszczalni cieków o ile warunki gruntowo 
wodne na to pozwol¹ oraz po uzyskaniu zezwolenia wodno  prawnego,
c) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym po uzgodnieniu z Zak³adem Energetycznym.
1.4.Zasady kszta³towania zieleni:
 50% terenu dzia³ki nale¿y obszadziæ drzewami i
krzewami. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w
takiej odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich.
1.5.Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka le¿y w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn. Obowi¹zuj¹
tu zasady zawarte w Decyzji Nr 0-V-7226/1/93 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Dzia³ki nr 180/3-13 i czêæ dzia³ki nr 180/14.
1.1.Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê zabudowê mieszkaniow¹. Minimalna powierzchnia dzia³ki wynosi 1000,0 m2. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Obiekty budowlane i
zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w tym tak¿e ogrodzenie)
nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê
architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu. Architektura powinna byæ utrzymana w charakterze budownictwa regionalnego, którego najistotniejszym elementem jest dach dwu- lub wielospadowy o nachyleniu po³aci zbli¿onym do 45° (min. 22° a maks. 50°).
Wysokoæ budynku mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ 1,5 kondygnacji.
KD1  przeznacza siê na drogê wewnêtrzn¹ o szer. min.
8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD  przeznacza siê na poszerzenie drogi dojazdowej
oznaczonej numerem 77 ewidencji gruntów.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej i z projektowanej drogi wewnêtrznej.
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1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z wspólnego ujêcia lokalnego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  cieki w iloci do 2 m3 na dobê nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach monolitycznych, okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
c) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania,
e) usuwanie odpadów sta³ych  do szczelnych pojemników usytuowanych na dzia³ce, a nastêpnie wywo¿enie na miejsce wskazane przez Urz¹d Gminy,
f) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez
Rejon Energetyczny w Kartuzach,
g) zaopatrzenie w gaz  do czasu wybudowanuia gazoci¹gu z butli gazowych.
1.4.Zasady kszta³towania zieleni:
 50% terenu dzia³ki nale¿y obszadziæ drzewami i
krzewami. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w
takiej odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich.
1.5.Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka le¿y w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn. Obowi¹zuj¹
tu zasady zawarte w Decyzji Nr 0-V-7226/1/93 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku z dnia 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dotycz¹ce
dzia³ek nr 63/4, 56/5, 56/6 i 180/3 ÷ 180/13 i cz. dzia³ki
nr 180/14 po³o¿onych we wsi Tuchom w gminie ¯ukowo.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
 granica opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o tej samej funkcji,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy mieszkaniowej,
 drogi.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu 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 nich 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 na rysunku oraz w tekcie

planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³ê.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr XVIII/99/91 Rady Gminy w ¯ukowie z dnia 19 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 2, poz. 6) wraz z
póniejszymi zmianami we fragmentach objêtych granicami niniejszych planów.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego 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 XXVII/271/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 27 marca 2001 r.
o nadaniu nazw nowym ulicom na terenie miasta Redy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U.
Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nadaje siê ni¿ej okrelonym ulicom po³o¿onym w Redzie, zaznaczonym w za³¹czniku numer 1 Mapa nazw
ulic i placów nastêpuj¹ce nazwy:
kwadrat  D  6 i 7 ulica Gra¿yny Bacewicz
kwadrat  F  6 ulica Bezowa
kwadrat  F  6 i 7 ulica Bratkowa
kwadrat  E  6 ulica Chabrowa
kwadrat  H  5 ulica Chmielna
kwadrat  D  6 ulica Fryderyka Chopina
kwadrat  G  4 i 5 ulica Dru¿ynowa
kwadrat  F  6 ulica Fio³kowa
kwadrat  E i F  6 ulica Irysowa
kwadrat  G i H  5 ulica Jêczmienna
kwadrat  F  6 i 7 ulica Kalinowa
kwadrat  G  10 ulica Kamienna
kwadrat  F  6 ulica Krokusowa
kwadrat  G  5 ulica Letnia
kwadrat  D  7 ulica Witolda Lutos³awskiego
kwadrat  D i E  7 ulica Stanis³awa Moniuszki
kwadrat  C  6 i 7 oraz D  6 i 7 ulica Feliksa Nowowiejskiego
kwadrat  G  5 ulica Obozowa
kwadrat  D i E  7 ulica Micha³a Ogiñskiego
kwadrat  A  9 ulica Owocowa
kwadrat  D  7 ulica Ignacego Paderewskiego
kwadrat  H  2 i 3 ulica Prosta
kwadrat  G  5 ulica Rajdowa
kwadrat  E  6 ulica Ró¿ana
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26.
27.
28.
29.
30.

kwadrat
kwadrat
kwadrat
kwadrat
kwadrat
kwadrat








F  6 i 7 ulica Rumiankowa
E  7 ulica Adama wierzyñskiego
D i E  7 ulica Henryka Wieniawskiego
G  7 ulica Willowa
G  5 ulica Wodniaków
A  9 ulica Zielna
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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UCHWA£A Nr XXIX/300/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 5 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Reda dla obszaru po³o¿onego w rejonie ulic Gdañskiej i Jana III Sobieskiego tj. dla
dzia³ek nr ew. 417/5, 417/7, 417/18-19, 418/1, 418/9-11
(obrêb 1).
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162,
poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Miasta, Rada Miejska w
Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w rejonie ulic
Gdañskiej i Jana III Sobieskiego tj. dla dzia³ek nr ew.
417/5, 417/7, 417/18  19, 418/1, 418/9-11 (obrêb 1).
2. Teren o ³¹cznej powierzchni 1,6238 ha, przeznacza siê
na funkcjê:
1) us³ugow¹ (symbol na za³¹czniku graficznym do
uchwa³y U),
2) rzemielnicz¹ (symbol na za³¹czniku graficznym do
uchwa³y P),
3) obs³ugê komunikacyjn¹  drogê dojazdow¹ (symbol na za³¹czniku graficznym do uchwa³y K1) i parking zbiorowy (symbol na za³¹czniku graficznym do
uchwa³y K2),
4) elektroenergetykê (symbol na za³¹czniku graficznym
do uchwa³y EE),
5) dopuszcza siê funkcjê mieszkaniowa (symbol na za³¹czniku graficznym do uchwa³y MN1, MN2):
a) MN1 w formie zabudowy jednorodzinnej szeregowej,
b) MN2 w formie zabudowy jednorodzinnej szeregowej oraz zwartej zabudowy wielorodzinnej.
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3. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej
umo¿liwiaj¹cej odprowadzenie wód opadowych do
kolektora w pasie drogowym drogi krajowej nr 6
(ul. Gdañska) obowi¹zuje zakaz zabudowy dla terenu PMN2U,
2) obligatoryjna linia zabudowy wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y, w odleg³oci:
a) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej teren K1 i PMN2U,
b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren PMN2U od ul.
Sobieskiego,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y, w odleg³oci:
a) 10 m i 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren K1 i
PMN2U,
b) 10 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN1U i ul.
Gdañskiej,
4) maksymalny procent zabudowy 60%,
5) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 3 pe³ne kondygnacje oraz
poddasze u¿ytkowe, minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
6) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych maksymalnie 12 m,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru 0,60 m od
poziomu terenu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) nie dopuszcza siê budowy gara¿y wolnostoj¹cych,
10) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
11) dopuszcza siê, zabudowê, przebudowê i rozbudowê istniej¹cej funkcji us³ugowej o charakterze rzemielniczym tj. cukiernictwo, gastronomia, us³ugi
fotograficzne oraz inne na zasadzie analogii przy
za³o¿eniu spe³nienia wszystkich wytycznych zawartych w ustaleniach niniejszej uchwa³y,
12) rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne cian
zewnêtrznych budynków mieszkalnych i przeznaczonych na pobyt ludzi; po³o¿one w zasiêgu akustycznej uci¹¿liwoci tras komunikacyjnych winny
spe³niaæ warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla takiej lokalizacji.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o ul. Sobieskiego i drogê K1,
2) wjazd i wyjazd na teren K2 w miejscu oznaczonych
na za³¹czniku graficznym do uchwa³y,
3) teren K2 przeznacza siê na parking zbiorowy, umo¿liwiaj¹cy zapewnienie potrzeb us³ug znajduj¹cych siê
na terenie MN1U,
4) teren K2 nale¿y zagospodarowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy piesze przejcie (ci¹g pieszy wg za³¹cznika
graficznego uchwa³y) do ul. Gdañskiej,
5) lokalizacja miejsc postojowych w jednostce w obrêbie dzia³ek w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji,
6) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê projekt zagospodarowania terenu MN1U oraz K2 nale¿y uzgodniæ z Generalnym Dyrektorem Dróg Publicznych w Gdañsku.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego miejskiego
wodoci¹gu,
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2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie cieków technologicznych  na terenie posesji, na których prowadzona bêdzie dzia³alnoæ rzemielnicza i us³ugowa zwi¹zana z odprowadzaniem cieków innych ni¿ sanitarne, nale¿y
przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich
jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; cieki winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków w Dêbogórzu,
4) odprowadzenie wód opadowych z dachów, utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych  do kanalizacji deszczowej; wody
opadowe przed odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej winny byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku; osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych i piasku
okresowo winny byæ zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego
typu odpadów niebezpiecznych,
5) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych i sk³adowaæ oddzielnie od
odpadów poprodukcyjnych  winny byæ zagospodarowane w miejscu ich powstania a te, których
nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu, w celu ich
utylizacji,
6) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w ul. Sobieskiego i ul. Gdañskiej,
7) zaopatrzenie w gaz-z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
9) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji,
10) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
11) wszelkie nowe urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi drogi krajowej nr 9.
6. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic w³asnoci,
2) obiekty mieszkalne i przeznaczone na pobyt ludzi
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one
w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
3) dla nowo projektowanych obiektów le¿¹cych w strefie uci¹¿liwoci drogi krajowej nr 6 nale¿y stosowaæ
antydrganiowy system konstrukcyjny budynków
oraz wykonaæ niezbêdne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed ha³asem na koszt i ryzyko inwestora,
4) zasiêg strefy uci¹¿liwoci drogi krajowej nr 6 nale¿y

ustaliæ w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze krajowej,
5) nale¿y zastosowaæ rodki techniczne zmniejszaj¹ce
uci¹¿liwoæ s¹siedztwa linii kolejowej  przed ha³asem i drganiami (wibracjami),
6) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30%,
7) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 10% ogólnej powierzchni dzia³ki; wprowadzane zadrzewienia nie powinny utrudniaæ swobodnego przewietrzania terenu, a przyczyniaæ siê do
stymulowania turbulencyjnej wymiany powietrza.
7. Ustalenia z zakresu obrony cywilnej:
1) w planowanych do realizacji budowlach u¿ytecznoci publicznej, zak³adach pracy, podziemnych budowlach komunikacyjnych (przejcia dla pieszych,
parkingi, gara¿e itp.) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê
schronów lub ukryæ,
2) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek
klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
3) planowane do realizacji zaplecze socjalno-sanitarne
(natryski, ³anie pracownicze), punkty us³ugowe
(pralnie, farbiarnie), myjnie, zajezdnie projektowaæ
z uwzglêdnieniem przystosowania na Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZsan), Punkty Odka¿ania Odzie¿y (POO). Punkt Odka¿ania Transportu (POT),
4) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemnienia i wygaszania.
8. Ustalenia inne.
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ki wg za³¹cznika graficznego. Inne podzia³y dopuszczalne s¹ pod warunkiem
utrzymania min. wielkoæ terenu po podziale 600 m2,
2) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
600 m2,
3) stan prawny dróg wydzielonych na terenie planu powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych,
4) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich,
5) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne nale¿y to odkrycie zg³osiæ
do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku celem
umo¿liwienia przeprowadzenia badañ ratowniczych.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Zawarte w punkcie w § 3 pkt 2b oraz w § 3 pkt 2c uchwa³y Nr XVI/184/2000 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
28 marca 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w
planie ogólnym ustalenia zakresu opracowania nie zosta³y uwzglêdnione ustaleniami niniejszego planu, gdy¿
na terenie objêtym zakresem opracowania:
1) nie okrelono terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczaj¹cych te tereny;
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2) nie okrelono granic i zasad zagospodarowania terenów podlegaj¹cych ochronie oraz szczególnych warunków zagospodarowania wynikaj¹cych z potrzeb
ochrony rodowiska.

poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126)
na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:

§4

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89
Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 26, poz. 188,
z 1991 r. Nr 4, poz. 28 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 249/12 o pow. ok. 0,80
ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  7 dzia³ek. Powierzchnia zabudowy nie
wiêcej ni¿ 20% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 20% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8.5 m od poziomu terenu
do kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia
po³aci zawartym w przedziale 22°-30° i 45°-50°. Proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,5 m powy¿ej poziomu terenu. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek gospodarczy.
Przy budowie fundamentów i budynku gospodarczego zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a
licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek
mieszkalny i budynki gospodarcze winny byæ utrzymane w stylu i tradycji regionalnej. Adaptacja budynku
istniej¹cego w zachodniej czêci dzia³ki. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi dojazdowej o
numerze ewidencyjnym gruntu 248/8.
Linie zabudowy jak na rys. planu 6,0 m od drogi dojazdowej o numerze ewidencyjnym gruntu 248/8, 4,0 m
od granic dzia³ki, 2.6 m od napowietrznej linii NN oraz
5.0 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii 15 kV.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji drog¹ dojazdow¹ o numerze ewidencyjnym gruntu 248/8.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków
w Stê¿ycy. Tymczasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem cieków po udokumentowaniu ich odbioru i wywozu.
Po wybudowaniu kanalizacji bezwzglêdnie wszystkie obiekty budowlane pod³¹czyæ do niej.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sie-

Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Redy 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 Redzie;
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
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Reda zatwierdzonego uchwa³¹ Miejskiej
Rady Narodowej w Redzie Nr XXV/117/88 z dnia 31
maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r. Nr 15, poz. 105
z pón. zm.) w zakresie dotycz¹cym opracowania 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 Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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UCHWA£A Nr XXX/220/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 249/12 po³o¿onej we wsi ¯uromino w gminie
Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124)
oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r.
Dz. U. Nr 13, poz. 74; zm.: 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,

§1
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ci SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki. Z nawierzchni utwardzonych, dróg, placów przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Ustalenia inne:
 zasiêg uci¹¿liwoci z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnoci a pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji nie dopuszcza siê lokalizowania us³ug wodoch³onnych i
produkuj¹cych znaczne iloci cieków.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 249/12 we
wsi ¯uromino w gminie Stê¿yca w skali 1:1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich 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 na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³ê.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr XXX/221/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 424/3 po³o¿onej we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124)
oraz art. 18, ust. 2 pkt. 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U.
Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Stê¿yca zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXII/110/92 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 30 kwietnia
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14, poz. 76
z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele rezerwy  pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ oznaczonego symbolem B 21 MN, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 424/3 o pow. ok. 0,40 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
1. Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  4 dzia³ki. Powierzchnia zabudowy nie
wiêcej ni¿ 25% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 20% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
do kalenicy. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci
zawartym w przedziale 22°-30° i 45°-50°. Dopuszcza siê
lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek gospodarczy. Przy budowie fundamentów i budynku gospodarczego zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze winny byæ utrzymane w stylu i tradycji kaszubszczyzny. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do
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drogi o numerze ewidencyjnym gruntu 897. Linie zabudowy jak na rys. planu 7,0 m od drogi dojazdowej o
numerze ewidencyjnym gruntu 897, 4,0 m od granic
dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji drog¹ dojazdow¹ o numerze ewidencyjnym gruntu 897.
KD  przeznacza siê na poszerzenie istnoej¹cej drogi o
numerze ewid. gruntu 897. Szerokoæ w liniach rozgraniczj¹cych jak na rys. planu 4,0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków
w Stê¿ycy. Nie dopuszcza siê stosowania rozwi¹zañ
tymczasowych gospodarki wodno-ciekowej do
czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych, dróg, parkingów i placów przed odprowadzeniem do gruntu
podczyciæ w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ przepisów.
4. Ustalenia inne:
 Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
 Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ ograniczony do granic w³asnoci.
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ
dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji.
 Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Dzia³ka nr 424/3 zosta³a w³¹czona w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej
zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach
nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
 Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 424/3
we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca w skali 1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich 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 na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami
wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr XXX/222/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 654/9 po³o¿onej we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. z
1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 864
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oraz art. 18, ust. 2 pkt. 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r.
Dz. U. Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126)
na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Stê¿yca zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXII/110/92 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 30 kwietnia
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14, poz. 76 z
pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele zieleni urz¹dzonej oznaczonego symbolem A 12.ZP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 654/9 o pow.
ok. 1,17 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i
rzemios³a nieuci¹¿liwego oraz us³ug komunikacji  parking cmentarny.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  6 dzia³ek. Powierzchnia zabudowy nie
wiêcej ni¿ 25% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 20% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
do kalenicy. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci
zawartym w przedziale 22°-30° i 45°-50°. Dopuszcza siê
lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek gospodarczy. Przy budowie fundamentów i budynku gospodarczego zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze winny byæ utrzymane w stylu i tradycji regionalej.
Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do ulicy Bernarda Sychty.
Linie zabudowy jak na rys. planu 8,0 m od pó³nocnej
granicy dzia³ki, 8,0 m od projektowanej drogi KD 2,
50,0 m od terenu cmentarza, 26,0 m od po³udniowej
granicy z projektowanym terenem us³ug komunikacji
KS, 5,0 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii
15 kV.
KS  przeznacza siê na teren projektowanego parkingu cmentarnego. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektu
us³ugowego (punkt sprzeda¿y kwiatów, zniczy itp.) o
powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 50 m2. Szerokoæ w liniach zabudowy jak na rys. planu: 14,0 m.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z ulicy Bernarda Sychty.
KD 1  przeznacza siê na poszerzenie istniej¹cej drogi o
numerze ewidencyjnym gruntu 652/1. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu.
KD 2  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ ³¹cz¹c¹ teren cmentarza z ulic¹ Bernarda Sychty.
Droga poprowadzona wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ki nr 654/9. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak
na rys. planu: 10,0 m.

3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków do kanalizacji sanitarnej i
do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, wody opadowe z nawierzchni utwardzonych, dróg, parkingów i
placów przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Ustalenia inne:
 Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
 Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ ograniczony do granic w³asnoci.
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ
dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji.
 Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Dzia³ka nr 654/9 zosta³a w³¹czona w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej
zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach
nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenu us³ug komunikacji  parking cmentarny na dzia³ce nr 654/9 we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca w skali 1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD,
f) tereny us³ug komunikacji KS.
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§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich 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 na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami
wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr XXX/223/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszary dzia³ek
nr 167/73; 167/74; 167/75 po³o¿onych we wsi Sikorzyno w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. z
1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124)
oraz art. 18, ust. 2 pkt. 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r.
Dz. U. Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126)
na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89
Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 26, poz. 188,
z 1991 r. Nr 4, poz. 28 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragmenty terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczone symbolem RP,
obejmuj¹ce dzia³ki nr 167/73 - 167/75 we wsi Sikorzyno o ³¹cznej pow. ok. 0,4 ha przeznacza siê na cele
zabudowy letniskowej indywidualnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UT 1  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej 
3 dzia³ki. Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 15%
pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 25% pow.
dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie.
Gabaryty budynku 1,5 kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci 45°-50°. Proporcje
rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom
posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,5 m powy¿ej
poziomu terenu. Budynki winne byæ utrzymane w stylu i tradycji regionalnej. Budynki usytuowane kalenic¹
równolegle do drogi o numerze ewidencyjnym gruntu
167/77 zlokalizowanej od strony po³udniowo zachodniej dzia³ek. Linie zabudowy jak na rys. planu: 4,0 m
od granic dzia³ki, 6,0 m od dróg.
Dzia³ki nr 167/73 - 167/75 zosta³y w³¹czone w obszar
otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, gdzie
obowi¹zuj¹ nakazy i zakazy Rozporz¹dzenia Nr 11/98
i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z istniej¹cej drogi dojazdowej o
numerze ewidencyjnym gruntu 167/77 poprowadzonej
od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 160.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym opró¿nianiem
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Docelowo,
po wybudowaniu oczyszczalni cieków w Go³ubiu
nale¿y bezwzglêdnie za pomoc¹ sieci kanalizacji sanitarnej pod³¹czyæ siê do niej.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez gestora
sieci.
 Usuwanie odpadów sta³ych na miejsce wskazane
przez Urz¹d Gminy w Stê¿ycy.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej na dzia³kach nr 167/73 - 167/75 we wsi
Sikorzyno w gminie Stê¿yca stanowi¹cy za³¹cznik do
uchwa³y wykonany w skali 1:500.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy letniskowej UT1.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich 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 na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiegom, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr VII/36 /2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 26 lipca 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenckiej w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci w wyniku modernizacji drogi na terenie miasta Ustka w ul. Wilczej.
Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U.
Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:

§1
Ustala siê stawkê op³aty adiacenckiej w wysokoci 50%
ró¿nicy miêdzy wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ mia³a przed
wybudowaniem drogi, a wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ
ma po jej wybudowaniu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
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UCHWA£A Nr VII/35/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 26 lipca 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenckiej w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci w wyniku modernizacji drogi na terenie miasta Ustka w ul. Willowej.
Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U.
Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty adiacenckiej w wysokoci 50%
ró¿nicy miêdzy wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ mia³a przed
wybudowaniem drogi, a wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ
ma po jej wybudowaniu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
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UCHWA£A Nr VII/37/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 26 lipca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XV/115/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na
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terenie miasta Ustki miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów oraz sta³ego zakazu sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z
dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z
pón. zmianami) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XV/115/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w
sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta
Ustki miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów oraz sta³ego zakazu sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych dodaje siê § 3a
o treci:
§ 3a. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych za zezwoleniem na otwartym powietrzu
mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w miejscach okrelonych
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr VII/42/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 26 lipca 2001 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y Nr XI/73/99 z dnia 30
wrzenia 1999 r. w sprawie ustanowienia parków miejskich.
Na podstawie art.47 ustawy z dnia 31stycznia 1980 r. o
ochronie i kszta³towaniu rodowiska (t.j. z 1999 r. Dz. U.
Nr 49, poz. 196) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XI/73/99 Rady Miejskiej w Ustce z dnia
30 wrzenia 1999 r. w sprawie ustanowienia parków miejskich wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 czêæ za³¹cznika do uchwa³y Nr XI/73/99 okrelaj¹ca
granice parku przy Placu Wolnoci w Ustce otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje do 31 grudnia 2006 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
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UCHWA£A Nr VII/38/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 26 lipca 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych pow. 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm. )
Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie miasta Ustki liczbê 80 punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
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UCHWA£A Nr VIII/45 2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie: ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenckiej w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci w wyniku modernizacji drogi na terenie miasta Ustka w ul. Nowej.
Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U.
Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty adiacenckiej w wysokoci 50%
ró¿nicy miêdzy wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ mia³a przed
wybudowaniem drogi, a wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ
ma po jej wybudowaniu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Z-ca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Ustce
T. Jusiewicz
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UCHWA£A Nr VIII/49 /2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXVI/176/2001
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 9 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Ustki.
Na podstawie art. 11b ust. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z
1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126)
oraz art. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Z-ca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Ustce
T. Jusiewicz

W Statucie Miasta Ustki uchwalonym uchwa³¹ Nr IX/
54/96 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 padziernika
1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustki (Dz.
Urz. Woj. S³upskiego Nr 41, poz. 136) zmienionego
uchwa³¹ Nr X/66/96 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28
listopada 1996 r. oraz uchwa³¹ Nr II/17/99 z dnia 25
lutego 1999 r. po § 30 dodaje siê § 30a o treci:
§ 30a.
Dzia³alnoæ organów Miasta jest jawna w zakresie nie
ograniczonym ustawami.
Obywatele maj¹ prawo uzyskiwania informacji, wstêpu na Sesje Rady Miejskiej oraz posiedzenia jej komisji, a tak¿e prawo dostêpu do dokumentów organów
miasta wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 s¹ udostêpniane
na pisemny wniosek z³o¿ony Burmistrzowi.
Udostêpnianie dokumentów obejmuje prawo do ich
wgl¹du, wykonania odpisów, notatek, kserokopii.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 udostêpnia siê
w obecnoci pracowników Urzêdu Miejskiego, w godzinach przyjêæ interesantów w Urzêdzie Miejskim w
Ustce.
Dokumenty o ograniczonej jawnoci s¹ udostêpnianie
po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
Odmowa ujawnienia treci dokumentu powinna zawieraæ wyjanienie jaki przepis zabrania ujawnienia treci
dokumentu (opcjonalnie).
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.

o zmianie uchwa³y Nr 116/93 Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 11 czerwca 1993 r. w sprawie okrelenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zmienionej
uchwa³¹ Nr XIV/91/99 Rady Gminy w Sadlinkach z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34,
poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431, z1990 r. Nr 73,
poz. 321, Nr 94, poz. 419, z 1991 r. Nr 40, poz. 184, z
1993 r. Nr 127, poz. 593, z 1996 r. oraz z 2001 r. Nr 60,
poz. 610) Rada Gminy w Sadlinkach uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 116/93 Rady Gminy w Sadlinkach z dnia
11 czerwca 1993 r. w sprawie okrelenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych, zmienionej uchwa³¹
Nr XIV/91/99 Rady Gminy w Sadlinkach z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.
§ 1 otrzymuje brzmienie:
Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w
miejscu sprzeda¿y na terenie gminy Sadlinki mo¿e byæ
prowadzonych nie wiêcej ni¿ w 25 punktach sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ
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UCHWA£A Nr VI/30/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Nadmorskiej w Ustce.
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (j.t. z 1996 r. Dz. U.
Nr 13, poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 8 ust. 1
i 2, art. 9, art. 10, art. 26, art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Miejskiego, Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ 1
Ustalenia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Promenady Nadmorskiej w Ustce, którego
integralne czêci stanowi¹ tekst i rysunek planu.
§2
1. Granice Promenady Nadmorskiej w Ustce objêtej ustaleniami planu okrela rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Granice obszaru objêtego planem pokrywaj¹ siê z granicami okrelonymi literami od A do R w za³¹czniku do
uchwa³y Rady Miejskiej w Ustce Nr VIII/50/96 z dnia
3 padziernika 1996 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu.
§3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie mo¿liwoci skutecznej ochrony, nale¿ytego
kszta³towania i powszechnego udostêpnienia terenu Promenady Nadmorskiej w Ustce, stanowi¹cej g³ówny cel
ruchu rekreacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym o
charakterze uzdrowiskowym i wczasowym.
§4
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny parku lenego, oznaczone na rysunku planu
symbolem ...ZL...,
2) tereny parku zdrojowego z Promenad¹ Nadmorsk¹,
oznaczone na rysunku planu symbolem ...ZP/UZ...,
3) tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹
uzdrowiska i k¹pieliska, oznaczone na rysunku planu symbolem ...UZ/UT,
4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury komunalnej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala siê przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce oraz
warunki jego dopuszczenia.
3. Tereny, o których mowa w ust. 2 mog¹ byæ w ca³oci
wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem
podstawowym lub czêciowo na cele przeznaczenia
podstawowego i towarzysz¹cego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.
4. Przeznaczenie towarzysz¹ce nie mo¿e w ¿aden sposób ograniczaæ przeznaczenia podstawowego.
§5
1. Z unormowañ planu wy³¹cza siê tereny urz¹dzeñ komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku planu.
2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodaro-
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wania przestrzennego ródmiecia miasta Ustki zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Ustce Nr VII/
31/94 z dnia 8 grudnia 1994 r. (Dz.. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42, poz. 232 z 16 grudnia 1994 r.).
§6
1. W granicach obszaru objêtego ustaleniami planu wyznacza siê tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych, stanowi¹cych w³aciwy obszar Promenady
Nadmorskiej.
2. Tereny wymienione w ust. 1 przeznaczone s¹ na:
1) park leny dla uzdrowiska,
2) park zdrojowy z promenad¹ nadmorsk¹,
3) infrastrukturê komunaln¹ i us³ugow¹, niezbêdn¹ dla
prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego i parku lenego.
3. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych winno odbywaæ siê w oparciu
o komunaln¹ w³asnoæ nieruchomoci.
4. Zarz¹d Miejski w drodze uchwa³y mo¿e ustaliæ programy realizacji celów publicznych dla obszarów objêtych
ustaleniami planu.
§7
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w
decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wed³ug
zasad zawartych w ustaleniach szczegó³owych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w rozdziale 3 lub w rozdziale
4 lub w rozdziale 5, z uwzglêdnieniem ustaleñ dotycz¹cych ca³ego obszaru planu, o których mowa w rozdziale 2 oraz ustaleñ dotycz¹cych infrastruktury komunalnej, o których mowa w rozdziale 6.
2. Projekt zagospodarowania terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi musi obejmowaæ ca³oæ tego terenu.
§8
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y,
3) przeznaczeniu terenu  nale¿y przez to rozumieæ funkcjê terenu ustalan¹ w planie; przeznaczenie jest zamiennie okrelane jako u¿ytkowanie lub wykorzystanie terenu,
4) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na
danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
5) przeznaczeniu towarzysz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6) linii rozgraniczaj¹cej  nale¿y przez to rozumieæ liniê
rozgraniczenia gruntów o ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub zagospodarowania,
7) linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê okrelaj¹c¹ cis³¹ lub nieprzekraczaln¹ granicê zabudowy,
8) rodowisku kulturowym  nale¿y przez to rozumieæ
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otoczenie materialne i niematerialne wartoci cywilizacyjne, obiekty i obszary o funkcjach kulturotwórczych i symbolizuj¹cych; powstaj¹ce z materialnych
zasobów dziedzictwa historycznego, przekazywanych
dowiadczeñ pokoleniowych i wspó³czesnych dzia³añ kulturalnych,
rodowisku przyrodniczym  nale¿y przez to rozumieæ
ca³oæ czynników o¿ywionych i nieo¿ywionych, które, w znaczeniu przyrodniczym, decyduj¹ o ¿yciu biocenozy rolinnej i zwierzêcej oraz o funkcjonowaniu
ich biotopów jako przestrzeni siedliskowej; w znaczeniu przestrzennym tworzy ca³oæ warunków fizycznych i zasobów geosferycznych pochodzenia przyrodniczego, które s¹ u¿ywane i dostosowywane do
ró¿norodnych potrzeb cz³owieka; pe³ni funkcje u¿ytkowe i estetyczne, kulturowe i rekreacyjne oraz biologiczne,
parku  nale¿y przez to rozumieæ du¿y teren zielony,
wyodrêbniaj¹cy siê z otoczenia, przeznaczony dla wypoczynku, ogólnie dostêpny dla u¿ytku publicznego
lub z czêciowym ograniczeniem dostêpnoci, skomponowany z elementów przyrodniczych (rolinnoci,
wody, rzeby terenu) i technicznych (budowle, obiekty architektury, rzeby),
parku lenym  nale¿y przez to rozumieæ rodzaj parku
z zieleni¹ pó³naturaln¹, zaadaptowan¹ dla potrzeb wypoczynku przez wprowadzenie urz¹dzeñ technicznych
u³atwiaj¹cych korzystanie z walorów przyrodniczych,
parku zdrojowym  nale¿y przez to rozumieæ rodzaj
parku publicznego w uzdrowisku, urz¹dzony do spacerów i wypoczynku kuracjuszy, z alejami i deptakami, altanami, w powi¹zaniu ze ród³ami wód mineralnych, pijalniami, domami zdrojowymi lub innymi budowlami u¿ytecznoci publicznej; cechuje go bogaty
i ró¿norodny uk³ad elementów rolinnych,
architekturze parkowej  nale¿y przez to rozumieæ ró¿ne budynki i budowle wchodz¹ce w sk³ad programu
u¿ytkowego i kompozycyjnego za³o¿enia parkowego,
stanowi¹ce integraln¹ czêæ ogólnej kompozycji parkowej; budynki i budowle tworz¹ pocz¹tki lub zakoñczenia g³ównych osi i ich dominanty, akcentuj¹c punkty wêz³owe kompozycji, s³u¿¹ jako ramy dla zespo³ów rolinnych lub wodnych; architekturê parkow¹
cechuje lekkoæ, malowniczoæ i ró¿norodnoæ form,
oraz wprowadzanie charakterystycznych elementów
stanowi¹cych przejcie od budynku do terenu parkowego (zadaszenia, podcienie, ganki, kru¿ganki, loggie, pergole, tarasy itp.), cechy te dotycz¹ równie¿
fasad budynków mieszcz¹cych siê w uk³adzie przestrzennym parku;
zabudowie parkowej us³ugowej  nale¿y przez to rozumieæ architekturê parkow¹ us³ugow¹ np. kawiarnie, herbaciarnie, restauracje, winiarnie, gospody, kioski, oraz architekturê parkow¹ zwi¹zan¹ z utrzymaniem i u¿ytkowaniem parku np. palmiarnie, oran¿erie, ananasarnie, figarnie, holendernie, konserwatoria rolin, ogrody zimowe,
zabudowie parkowej wypoczynkowej  nale¿y przez
to rozumieæ architekturê parkow¹ o charakterze dekoracyjnym zwi¹zan¹ z treci¹ us³ugow¹ np. altany,
ermita¿e, ogródki, gabinety ogrodowe, belwedery,
groty, gloriety,
infrastrukturze parkowej  nale¿y przez to rozumieæ
architekturê parkow¹ zwi¹zan¹ z komunikacj¹ 
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(np. drogi, cie¿ki, pochylnie, k¹ciki wypoczynkowe,
schody, mosty, przepusty); z urz¹dzeniami wodnymi
(np. studnie, fontanny, nimfea, akwedukty, wiwaria,
zdroje); z ukszta³towaniem terenu (np. mury oporowe, rampy, wg³êbniki, tarasy, skarpy, aha); oraz drobne formy architektury parkowej jak pergole, kraty, treja¿e, binda¿e, balustrady, bramy, furty, ogrodzenia,
siedziska, murki, latarnie, rampy wietlne itp.,
infrastrukturze us³ugowej  nale¿y przez to rozumieæ
wyposa¿enie terenów w zakresie socjalnej obs³ugi
ludnoci, jak urz¹dzenia zdrowia, kultury, sportu, rekreacji, a tak¿e bytowej, jak urz¹dzenia handlu i zaopatrzenia, gastronomii, zwi¹zanych z prawid³owym
funkcjonowaniem parku zdrojowego; realizowane w
formie zabudowy parkowej us³ugowej,
infrastrukturze komunalnej  nale¿y przez to rozumieæ
wyposa¿enie terenów w zakresie obs³ugi technicznej,
jak drogi i ulice, sieci i urz¹dzenia zaopatrzenia w
wodê, usuwania cieków i odpadów, zaopatrzenia w
energiê, telekomunikacji, oraz obs³ugi terenów w urz¹dzenia higieniczno sanitarne i utrzymania czystoci,
jak ogólnodostêpne ustêpy, umywalnie, natryski, pomieszczenia porz¹dkowe, zaplecze techniczne zwi¹zane z utrzymaniem terenów,
promenadzie  nale¿y przez to rozumieæ alejê przeznaczon¹ do pieszych spacerów, wytyczon¹ w publicznych parkach i na bulwarach wielkomiejskich
(bulwar  szeroka zadrzewiona ulica nad brzegiem
rzeki, jeziora, morza), równie¿ w uzdrowiskach i k¹pieliskach,
alei  nale¿y przez to rozumieæ drogê ko³ow¹ lub piesz¹ o twardej nawierzchni, wiod¹c¹ miêdzy rzêdami
drzew, równie¿ miêdzy szeregami rytmicznie ustawionych rzeb, pomników lub fontann; usytuowana na
trawniku, bez wyodrêbniania nawierzchni dróg; aleja
charakteryzuje siê prostym, czytelnym i przekonuj¹cym dla u¿ytkowników przebiegiem geometrycznym,
nie powoduj¹cym wyd³u¿enia drogi,
cie¿ce spacerowej  nale¿y przez to rozumieæ drogê
piesz¹ spacerowo-wypoczynkow¹ o nawierzchni ¿wirowej lub z t³ucznia ceglanego; charakteryzuj¹c¹ siê
fantazyjnym przebiegiem, pozwalaj¹cym na rozproszenie u¿ytkowników i zapewniaj¹cym po¿¹dan¹ intymnoæ; wyposa¿on¹ w k¹ciki wypoczynkowe,
alei gazonowej  nale¿y przez to rozumieæ alejê z pasmem gazonu w rodku i z dwoma drogami po jego
bokach,
altanie  nale¿y przez to rozumieæ wykszta³con¹ historycznie formê obiektu architektury parkowej otwartego lub zamkniêtego, o lekkiej, a¿urowej konstrukcji, parterowego, obsadzanego pn¹czami, s³u¿¹cego
do wypoczynku i os³ony przed s³oñcem i deszczem,
czêsto przybieraj¹cego ozdobne formy architektoniczne,
pawilonie ogrodowym  nale¿y przez to rozumieæ
wykszta³con¹ historycznie formê niewielkiego obiektu architektury parkowej wywodz¹cego siê z altany,
parterowego, o lekkiej konstrukcji, wchodz¹cego w
sk³ad zespo³u architektoniczno-przestrzennego np. w
parkach, k¹pieliskach, wystêpuj¹cego w zabudowie
pojedynczo lub jako sk³adnik kompleksu budowli,
oran¿erii  nale¿y przez to rozumieæ wykszta³con¹ historycznie formê parterowego obiektu architektury
parkowej, przewa¿nie prostok¹tnego, zawieraj¹cego
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jedn¹ du¿¹ salê lub kilka mniejszych, zaopatrzonego
w wysokie szerokie okna, przeznaczonego w zasadzie
do hodowania pomarañcz i innych rolin egzotycznych, przewa¿nie jednak do urz¹dzania zabaw i przedstawieñ teatralnych,
26) ogrodzie zimowym  nale¿y przez to rozumieæ wykszta³con¹ historycznie formê obiektu architektury
parkowej w formie du¿ej ozdobnej budowli szklarniowej o konstrukcji metalowej, ca³kowicie oszklonej,
urz¹dzanej jako zimowy salon ogrodowy z rozmaitymi rolinami egzotycznymi, ozdobiony basenami, fontannami oraz rzebami.
ROZDZIA£ 2
Ustalenia dla ca³ego obszaru objêtego planem
§9
1. Dla obszaru objêtego planem przyjmuje siê jako obowi¹zuj¹c¹ zasadê ekorozwoju, rozumian¹ jako zagospodarowanie terenów w sposób trwale zachowuj¹cy
walory i zasoby rodowiska oraz czynnie chroni¹cy rodowisko.
2. Przepisy zawieraj¹ce warunki dotycz¹ce ochrony walorów rodowiska przyrodniczego i kulturowego, maj¹
pierwszeñstwo przed przepisami zawieraj¹cymi warunki wynikaj¹ce z innych przes³anek.
3. W celu ochrony i nale¿ytego kszta³towania walorów
rodowiskowych dla obszaru objêtego planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) wyklucza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ powoduj¹cych uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska,
2) w wypadku obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e
lub okresowe uci¹¿liwoci dla funkcji uzdrowiskowej i wczasowej nale¿y sporz¹dziæ ocenê oddzia³ywania tych obiektów na rodowisko, zawieraj¹c¹ w
szczególnoci okrelenie potencjalnego wp³ywu na
otoczenie, takiego jak ha³as, zanieczyszczenie powietrza, gromadzenie odpadów itp.,
3) ewentualna uci¹¿liwoæ obiektu dla funkcji uzdrowiskowej i wczasowej nie mo¿e wykraczaæ poza granice obiektu,
4) dzia³alnoæ us³ugowa zwi¹zana z obs³ug¹ uzdrowiskow¹ i wczasow¹ mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w
obiektach trwa³ych na zasadach okrelonych w planie,
5) ustalenia planu w pkt 4 nie dotycz¹ dzia³alnoci sezonowej, której prowadzenie winno odbywaæ siê w
sposób niesprzeczny z pozosta³ymi zapisami planu
na zasadach okrelanych rokrocznie przez Radê Miejsk¹ w drodze uchwa³y,
6) istniej¹ce zadrzewienie podlega ochronie, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zastosowanie
techniki przesadzeñ drzew doros³ych,
7) ochronie podlega istniej¹ce ukszta³towanie terenu,
z dopuszczalnym jego wzbogaceniem zachowuj¹cym cechy naturalnoci,
8) realizacja podziemnych obiektów infrastruktury komunalnej nie mo¿e naruszaæ przyrodniczego charakteru terenu,
9) ewentualne umocnienia brzegu klifowego spe³niaæ
winny wymogi ekologiczne, zachowuj¹ce jego przyrodniczy charakter i walory krajobrazowe,
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10) ukszta³towanie terenów winno stwarzaæ w³aciwe
warunki jego odwodnienia, przy zachowaniu naturalnej retencji wód opadowych,
11) w kszta³towaniu zieleni nale¿y d¹¿yæ do uzyskania
ró¿norodnoci nastrojów i form kompozycyjnych poszczególnych jej fragmentów, przy zachowaniu znacz¹cego udzia³u charakterystycznej rolinnoci nadmorskiej.
§ 10
1. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w granicach terenu górniczego z³ó¿ torfów leczniczych Ustka I oraz
terenu górniczego z³o¿a wód leczniczych Ustka.
2. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa, ochrony rodowiska, w tym obiektów budowlanych, wszelkie inwestycje budowlane w granicach planu podlegaj¹ przepisom obowi¹zuj¹cym na obszarach i terenach górniczych zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym.
§ 11
1. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w granicach obszaru A i B ochrony uzdrowiska Ustka, których obowi¹zuj¹ce granice okrela rysunek planu.
2. Dla terenów objêtych planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:
1) w celu ochrony warunków naturalnych niezbêdnych
dla prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego, oraz prawid³owego kszta³towania innych czynników rodowiskowych w granicach obszaru A i obszaru B ochrony uzdrowiska obowi¹zuj¹ wymagania
okrelone w statucie uzdrowiska miasta Ustki,
2) dla ochrony przed ha³asem obszaru ochrony uzdrowiskowej dopuszczalny poziom ha³asu w granicach
planu wynosi:
 równowa¿ny poziom dwiêku od godz. 6.00 do
godz. 22.00  40 dB (A),
 równowa¿ny poziom dwiêku od godz. 22.00 do
godz. 6.00  30 dB (A),
 maksymalny krótkotrwa³y poziom dwiêku 
65 dB (A).
§ 12
1. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego oraz technicznego pasa
nadbrze¿nego Morza Ba³tyckiego, którego obowi¹zuj¹ce granice okrela rysunek planu.
2. Dla terenów objêtych planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:
1) w celu zapewnienia wymogów bezpieczeñstwa i
ochrony rodowiska wykorzystywanie po³o¿onego
w granicach planu pasa technicznego do innych
celów ni¿ utrzymanie brzegu morskiego wymaga
uzgodnienia z administracj¹ morsk¹,
2) w nadbrze¿nym pasie technicznym obowi¹zuj¹ wymogi zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesieñ ochronnych okrelone w zarz¹dzeniu Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku.
§ 13
1. Na obszarze objêtym planem i w jego najbli¿szym s¹siedztwie znajduj¹ siê obiekty wpisane do rejestru zabytków i pozostaj¹ce w ewidencji konserwatorskiej
przewidziane do wpisu do rejestru zabytków.
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2. Dla obiektów znajduj¹cych siê pod ochron¹ konserwatorsk¹, oznaczonych na rysunku planu, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia:
1) w celu zachowania, nale¿ytego utrzymania, spo³ecznie celowego wykorzystania i udostêpniania wszelkie prace i roboty budowlane przy obiektach wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) wszelkie inwestycje budowlane w s¹siedztwie obiektów, o których mowa w ust. 1 wymagaj¹ uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 14
1. W granicach obszaru objêtego planem znajduje siê
czêæ zabytkowego uk³adu urbanistycznego miasta Ustki, którego obowi¹zuj¹c¹ granicê okrela rysunek planu.
2. W celu zachowania zabytkowego uk³adu urbanistycznego wszelkie inwestycje budowlane w jego granicach
na obszarze planu podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 15
1. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w strefie W bezwzglêdnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej i
w strefie OW wzglêdnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, których obowi¹zuj¹ce granice okrela
rysunek planu.
2. W strefie W bezwzglêdnej ochrony archeologicznokonserwatorskiej dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia na koszt inwestora archeologicznych wyprzedzaj¹cych badañ ratowniczych w zakresie okrelonym zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. W strefie OW wzglêdnej ochrony archeologicznokonserwatorskiej dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia na koszt inwestora sta³ego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w zakresie okrelonym
zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 16
1. Na obszarze objêtym planem znajduje siê strefa ochrony krajobrazu, której obowi¹zuj¹ce granicê okrela rysunek planu.
2. W celu zachowania, nale¿ytego utrzymania, spo³ecznie celowego wykorzystania i udostêpniania strefy
ochrony krajobrazu, zamierzenia inwestycyjne po³o¿one na obszarze planu w jej granicach podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 17
1. Na obszarze objêtym planem wystêpuje zieleñ historyczna, której obowi¹zuj¹ce granice okrela rysunek
planu.
2. W celu zachowania, nale¿ytego utrzymania, spo³ecznie celowego wykorzystania i udostêpniania, zamierzenia inwestycyjne w granicach zajêtych przez zieleñ
historyczn¹ na obszarze planu podlegaj¹ uzgodnieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 18
1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê, ¿e w zabudowie i zagospodarowaniu terenów przeznaczonych dla
u¿ytkowania publicznego nale¿y uwzglêdniaæ wymogi

obrony cywilnej w zakresie przygotowania budowli
ochronnych typu schron w zakresie:
1) odpowiedniego kszta³towania terenów zielonych,
2) przygotowania czêciowego pomieszczeñ dla celów
ochronnych, na warunkach okrelonych w odpowiednich przepisach.
2. W celu tworzenia warunków do sprawnego wprowadzenia lub wyprowadzenia ludnoci oraz sprawnego
wprowadzenia si³ ratowniczych w warunkach specjalnych nale¿y:
1) zachowaæ przejezdnoæ i przepustowoæ promenady nadmorskiej, oraz po³¹czeñ promenady z nabrze¿em portowym, pla¿¹ i miastem, oraz w³¹czeñ promenady do systemu ulicznego,
2) zabudowê sytuowaæ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy zatarasowanie dróg ewakuacyjnych na skutek ewentualnego ich zburzenia.
3. Pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz pomieszczenia zwi¹zane z utrzymaniem czystoci i porz¹dku, o których mowa w § 43, zw³aszcza sytuowane pod powierzchni¹ terenu, winny spe³niaæ wymagania obiektów obrony cywilnej i podlegaj¹ uzgodnieniu w tym
zakresie z Wojewódzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej.
ROZDZIA£ 3
Ustalenia szczegó³owe
dla terenu parku lenego (...ZL...)
§ 19
W granicach terenu parku lenego obowi¹zuje zasada
ochrony elementów rodowiska przyrodniczego.
§ 20
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku lenego 1ZL1, 1ZL2, 1ZL3, 1ZL4.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na obszarach wymienionych w ust. 1 wykorzystanie
terenu musi odbywaæ siê w sposób zapewniaj¹cy zachowanie oraz odnawianie naturalnych elementów
przyrodniczych terenu.
4. W granicach terenu parku lenego obowi¹zuje zakaz
zabudowy.
5. Na terenach nie przeznaczonych pod zabudowê dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ, których postawienie bêdzie uzasadnione funkcjonowaniem obszarów zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Forma obiektów, o których mowa w ust. 5 nie mo¿e
niekorzystnie wp³ywaæ na przyrodniczy charakter parku lenego.
7. Tereny, o których mowa w ust. 1, nale¿y wygrodziæ od
ruchu pieszego ¿ywop³otami i zakrzaczeniami.
§ 21
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku lenego 2ZL/KX.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹ i parkow¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku.
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4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) trasa ci¹gu pieszego o charakterze rekreacyjnym w
formie cie¿ki spacerowej wygrodzonej rolinnoci¹
nisk¹,
2) parametry techniczne jak dla ci¹gu pieszego,
3) ruch wy³¹cznie pieszy,
4) szerokoæ trasy w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m,
5) linie rozgraniczaj¹ce wyznaczone orientacyjnie, do
ucilenia w projekcie budowlanym,
6) dopuszczalna realizacja infrastruktury parkowej i zabudowy parkowej wypoczynkowej w sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne ci¹gu pieszego.
§ 22
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku lenego 3ZL/KX.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku lenego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) trasa spacerowa w formie alei wygrodzonej ¿ywop³otem,
2) parametry techniczne jak dla ci¹gu pieszo-jezdnego,
3) dopuszczenie ruchu ko³owego na zasadach okrelonych w § 41 ust. 4 pkt 3 i 4),
4) szerokoæ trasy w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m,
5) dopuszczalna realizacja infrastruktury parkowej w
sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne ci¹gu pieszo-jezdnego.
ROZDZIA£ 4
Ustalenia szczegó³owe
dla terenu parku zdrojowego (...ZP/UZ...)
§ 23
W granicach terenu parku zdrojowego obowi¹zuje zasada ochrony istniej¹cych elementów rodowiska kulturowego i przyrodniczego.
§ 24
1. W granicach terenu parku zdrojowego obowi¹zuje
ochrona przed zabudow¹ terenów publicznych.
2. Na terenach parku zdrojowego dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ, których postawienie bêdzie
uzasadnione funkcjonowaniem obszarów zgodnie z ich
przeznaczeniem:
1) w miejscach i na zasadach ustalonych w planie,
2) w miejscach istniej¹cej zabudowy, bez mo¿liwoci
jej rozbudowy, je¿eli nie jest to sprzeczne z pozosta³ymi postanowieniami planu.
3. Forma obiektów i urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 2
nie mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na parkowy charakter terenu.
§ 25
1. Sposób zabudowy i zagospodarowania terenów musi
odbywaæ siê w sposób zapewniaj¹cy podnoszenie
atrakcyjnoci miejsca.
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2. Na terenie parku zdrojowego dopuszczalna jest wy³¹cznie architektura parkowa.
3. Wymogi okrelone w ust. 1 i 2 dotycz¹ równie¿ modernizacji, przebudowy, odbudowy obiektów istniej¹cych.
§ 26
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 1ZP/UZ/KX1, 1ZP/UZ/
KX2, 1ZP/UZ/KX3 stanowi¹cych bulwar spacerowy
(promenadê) wzd³u¿ brzegu morskiego.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹ i infrastruktur¹ parkow¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego
i k¹pieliska morskiego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) trasa Promenady Nadmorskiej o charakterze reprezentacyjnym,
2) ruch wy³¹cznie pieszy,
3) dopuszczenie ruchu ko³owego wy³¹cznie na zasadach okrelonych w § 41 ust. 5 pkt 4)
4) parametry techniczne jak dla ruchu pieszo-jezdnego,
5) adaptacja istniej¹cego obiektu us³ugowego na terenie 1ZP/UZ/KX1, bez mo¿liwoci rozbudowy,
6) obowi¹zuje zakaz zabudowy za wyj¹tkiem obiektu,
o którym mowa w pkt 4).
5. Wyznacza siê lokalizacjê zejæ na pla¿ê oraz zejæ na
pla¿ê dla niepe³nosprawnych, oznaczonych na rysunku planu.
6. Wskazuje siê rezerwê terenu pod realizacjê mola spacerowego, oznaczon¹ orientacyjnie na rysunku planu
symbolem 1ZP/UZ4, na nastêpuj¹cych warunkach:
1) nale¿y opracowaæ ocenê wp³ywu inwestycji na rodowisko morskie z uwzglêdnieniem skutków dla ruchu rumowiska,
2) molo projektowaæ w poziomie promenady,
3) w miejscu projektowanego mola przewidzieæ zejcia
na pla¿ê,
4) pod konstrukcj¹ mola zachowaæ przewit umo¿liwiaj¹cy przejazd sprzêtu pracuj¹cego przy refulacji,
5) umo¿liwiæ komunikacjê piesz¹ wzd³u¿ brzegu morskiego oraz przejazd sprzêtu ratowniczego wzd³u¿
pla¿y,
6) architektura obiektu spójna w ka¿dym odpowiadaj¹cym elemencie budowlanym ze standardami zabudowy zapisanymi w § 32 ust. 4 pkt 6),
7) szczegó³owe warunki techniczne do projektowania
okreli Urz¹d Morski w S³upsku.
7. Proponuje siê tereny pod lokalizacjê platformy widokowej, oznaczony orientacyjnie na rysunku planu symbolem 1ZP/UZ5.1 i zejcia na pla¿ê, oznaczony orientacyjnie na rysunku planu symbolem 1ZP/UZ5.2, na nastêpuj¹cych warunkach:
1) nale¿y opracowaæ ocenê wp³ywu inwestycji na rodowisko morskie z uwzglêdnieniem skutków dla ruchu rumowiska,
2) architektura obiektu spójna w ka¿dym odpowiadaj¹cym elemencie budowlanym ze standardami zabudowy zapisanymi w § 32 ust. 4 pkt 6),
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3) szczegó³owe warunki techniczne do projektowania
okreli Urz¹d Morski w S³upsku.
§ 27
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 2ZP/UZ/KXP1, 2ZP/UZ/
KXP2, placów pieszych stanowi¹cych czêæ Promenady Nadmorskiej z istniej¹c¹ zabudow¹ parkow¹ us³ugow¹.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹ i us³ugow¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) plac pieszy o charakterze reprezentacyjnym,
2) parametry techniczne jak dla ruchu pieszo-jezdnego,
3) dopuszczenie ruchu ko³owego na zasadach okrelonych w § 41 ust. 5 pkt 2, 3, 4,
4) zabudowa parkowa us³ugowa wy³¹cznie w obiektach istniej¹cych, bez mo¿liwoci ich rozbudowy,
5) dopuszczalna realizacja infrastruktury technicznej i
infrastruktury parkowej w sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne placu pieszego,
6) w ukszta³towaniu terenu obiektami, o których mowa
w pkt 5 i rolinnoci¹, obowi¹zuje strefa ochrony
widoku istniej¹cej altany us³ugowej, stanowi¹cej
akcent przestrzenny na zamkniêciu ul. Beniowskiego,
7) projekt zagospodarowania terenu podlega uzgodnieniu z Garnizonowym Wêz³em £¹cznoci w Ustce.
§ 28
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 3ZP/UZ/KX1, 3ZP/UZ/KX2,
stanowi¹cych g³ówn¹ alejê spacerow¹ obejmuj¹c¹ ul.
Limanowskiego i jej przed³u¿enie.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) trasa spacerowa w formie alei,
2) dopuszczenie ruchu ko³owego na zasadach okrelonych w § 41 ust. 5 pkt 2, 3, 4,
3) parametry techniczne jak dla ruchu pieszo-jezdnego,
4) czêæ trasy 3ZP/UZ/KX2  na wschód od istniej¹cego obserwatorium projektuje siê jako nieutwardzon¹, wyznaczon¹ krawê¿nikami z elementów drewnianych,
5) dopuszczalna realizacja infrastruktury technicznej i
infrastruktury parkowej w sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne ci¹gu pieszo-jezdnego.
§ 29
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹-

ce terenów parku zdrojowego 4ZP/UZ/KX1, 4ZP/UZ/KX2,
g³ównych cie¿ek spacerowych po³o¿onych na terenach parkowych.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) trasa ci¹gu pieszego o charakterze rekreacyjnym w
formie cie¿ki spacerowej wygrodzonej rolinnoci¹
nisk¹,
2) ruch wy³¹cznie pieszy,
3) parametry techniczne jak dla ruchu pieszego,
4) dopuszczenia ruchu ko³owego wy³¹cznie na zasadach okrelonych w § 41 ust.5 pkt 4),
5) nawierzchnia trasy 4ZP/UZ/KX2 dostosowana do ruchu ciê¿kich pojazdów mechanicznych,
6) szerokoæ trasy w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m,
7) linie rozgraniczaj¹ce wyznaczone orientacyjnie, do
ucilenia w projekcie budowlanym,
8) dopuszczalna realizacja infrastruktury technicznej, infrastruktury parkowej i zabudowy parkowej wypoczynkowej w sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne ci¹gu pieszego.
§ 30
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 5ZP/UZ1, 5ZP/UZ2,
5ZP/UZ3, 5ZP/UZ4, 5ZP/UZ5, 5ZP/UZ6 po³o¿onych w
rodku, utworzonej przez bulwar nadmorski i g³ówn¹
alejê spacerow¹, alei gazonowej.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) teren zieleni urz¹dzonej z przewag¹ zieleni niskiej,
2) rolinnoæ ukszta³towana w formie trawnika ozdobionego kwietnikami i pojedynczymi formami drzew
i krzewów,
3) dopuszczalna realizacja infrastruktury technicznej w
sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne terenu zieleni.
§ 31
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 6ZP/UZ1, 6ZP/UZ2 po³o¿onych przy Promenadzie Nadmorskiej.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust.1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust.1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹ i us³ugow¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) teren zieleni urz¹dzonej niskiej i wysokiej z towarzysz¹c¹ zabudow¹ parkow¹ us³ugow¹,
2) rolinnoæ ukszta³towana jako kompozycja drzew i krzewów z p³aszczyznami trawników i kwietników,
3) struktura zieleni:
a) powierzchnia zadrzewiona  20-30%,
b) powierzchnia zakrzewiona  10-15%,
c) powierzchnia trawiasta  69,5-54%,
d) powierzchnia kwiatowa  0,5-1%,
4) zabudowa parkowa us³ugowa wy³¹cznie w obiektach
istniej¹cych, bez mo¿liwoci ich rozbudowy,
5) dopuszczalna realizacja infrastruktury technicznej i infrastruktury parkowej w sposób zachowuj¹cy walory
funkcjonalne terenu zieleni,
6) udzia³ powierzchni zajêtej przez realizacjê obiektów, o
których mowa w pkt 5 nie mo¿e przekraczaæ 10% terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
7) w ukszta³towaniu terenu obiektami, o których mowa
w pkt 5 i rolinnoci¹, obowi¹zuje strefa ochrony widoku istniej¹cego pomnika, przeznaczonego do adaptacji trwa³ej, jako akcentu przestrzennego na osi alei
3ZP/UZ/KX1.
§ 32.1.
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 7ZP/UZ1, 7ZP/UZ2,
7ZP/UZ3, 7ZP/UZ4a, po³o¿onych na Promenadzie Nadmorskiej przy zejciach na pla¿ê.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹ i us³ugow¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) teren zieleni urz¹dzonej zieleni¹ nisk¹,
2) rolinnoæ ukszta³towana w formie trawnika ozdobionego kwietnikami i pojedynczymi formami drzew
i krzewów,
3) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej rolinnoci¹, o której mowa w pkt 2 musi wynosiæ co
najmniej 50% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
4) dopuszczalna realizacja infrastruktury komunalnej,
infrastruktury parkowej, zabudowy parkowej wypoczynkowej i zabudowy parkowej us³ugowej, w sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne terenu zieleni,
5) udzia³ powierzchni zajêtej przez realizacjê obiektów,
o których mowa w pkt 4 nie mo¿e ³¹cznie przekraczaæ 40% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
6) obowi¹zuj¹ce standardy zabudowy us³ugowej:
a) architektura parkowa w formie altan lub pawilonów ogrodowych,
b) kszta³t rzutu budynków  centralny (forma altany)
lub prostok¹tny (forma pawilonu), z dopuszczeniem
ganków, werand, podcieni, loggii, tarasów itp.,
c) dopuszczalna iloæ pe³nych kondygnacji naziemnych  1,
d) konstrukcja budynku szkieletowa o lekkich cianach os³onowych ryglowych niemurowanych,
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e) obiekt maksymalnie przeszklony z wyeksponowaniem
elementów konstrukcji, jak s³upy, rygle, zastrza³y,
f) dopuszcza siê stosowanie ruchomych rolet, ¿aluzji,
okiennic o formie zharmonizowanej z podzia³em i kolorystyk¹ elewacji,
g) stosunek przeszklonej powierzchni okien i drzwi, nawietli, witryn, liczonych w wietle ocie¿nic, do powierzchni pe³nych elewacji powinien wynosiæ co najmniej 3:1,
h) proporcje elewacji  dla ustalenia kszta³tu bry³y budynku, podzia³u elewacji elementami konstrukcji ryglowej,
kszta³tu otworów, podzia³u otworów okiennych i
drzwiowych ustala siê operowanie rysunkiem kwadratu
o module podstawowym ok. 0,5 x 0,5 m i jego wielokrotnoci¹,
i) materia³y wykoñczeniowe  ciany ryglowe: pola szkieletu przeszklone i pe³ne (g³adkie  tynk fakturowy bia³y
lub szalowane poziomo  deskowanie lub materia³ deskopodobny bia³y); s³upy, rygle szkieletu, zastrza³y itp
 bia³e; rury spustowe  bia³e,
j) maks. wysokoæ coko³u  0,3 m,
k) maks. wysokoæ fasady, liczonej od coko³u do okapu
dachu  3,0 m,
l) poziom okapów  sta³y,
³) min. szerokoæ okapu  0,9 m, podbitka okapów  bia³a,
m) dopuszczalne kszta³ty dachów  symetryczne wielospadowe o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych
po³aci dachowych,
n) k¹t pochylenia dachów  20-30 stopni,
o) wykorzystanie u¿ytkowe poddasza  niedopuszczalne,
p) szczyty dachów  niedopuszczalne,
r) nadbudowy w dachach  niedopuszczalne,
s) materia³ pokrycia i kolor dachów  dachówka lub inny
materia³ dachówkopodobny w kolorze szarym  starego cynku; dopuszcza siê czêciowe lub ca³kowite przeszklenia dachu,
t) na dachu dopuszczalne elementy dekoracyjne (iglice,
sterczyny, sygnaturki, wie¿yczki itp.) oraz u¿ytkowe (kominy, wentylatory, rynny, obróbki blacharskie, os³ony
niegowe, drabinki)  w kolorze ciemnym zharmonizowanym z pokryciem dachu,
u) umieszczanie reklam powy¿ej okapu dachu  niedopuszczalne,
w)ogrodzenia  niedopuszczalne.
§ 32.2.
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenu parku zdrojowego 7ZP/UZ4, po³o¿onego
na Promenadzie Nadmorskiej.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu wymienionego w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenie wymienionym w ust.1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z czasowym sk³adowaniem materia³ów wzmacniaj¹cych wydmy, niezbêdne dla prawid³owego utrzymania brzegu morskiego.
§ 33.1.
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 8ZP/UZ1 i 8ZP/UZ2,
po³o¿onych na promenadzie nadmorskiej przy platformie widokowej.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienio-
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nych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹ i us³ugow¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) teren zieleni urz¹dzonej zieleni¹ nisk¹,
2) rolinnoæ ukszta³towana w formie trawnika ozdobionego kwietnikami i pojedynczymi formami drzew
i krzewów,
3) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej rolinnoci¹, o której mowa w pkt 2 musi wynosiæ co
najmniej 50% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
4) dopuszczalna realizacja infrastruktury komunalnej,
infrastruktury parkowej, zabudowy parkowej wypoczynkowej i zabudowy parkowej us³ugowej, w sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne terenu zieleni,
5) udzia³ powierzchni zajêtej przez realizacjê obiektów,
o których mowa w pkt 4 nie mo¿e ³¹cznie przekraczaæ 40% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
6) obowi¹zuj¹ce standardy zabudowy us³ugowej:
a) architektura parkowa w formie altan lub pawilonów ogrodowych,
b) kszta³t rzutu budynków  centralny (forma altany)
lub prostok¹tny (forma pawilonu), z dopuszczeniem ganków, werand, podcieni, loggii, tarasów
itp.,
c) dopuszczalna iloæ pe³nych kondygnacji naziemnych  1,
d) konstrukcja budynku szkieletowa o lekkich cianach os³onowych ryglowych niemurowanych,
e) obiekt max. przeszklony z wyeksponowaniem elementów konstrukcji, jak s³upy, rygle, zastrza³y,
f) dopuszcza siê stosowanie ruchomych rolet, ¿aluzji, okiennic o formie zharmonizowanej z podzia³em i kolorystyk¹ elewacji,
g) stosunek przeszklonej powierzchni okien i drzwi,
nawietli, witryn, liczonych w wietle ocie¿nic,
do powierzchni pe³nych elewacji powinien wynosiæ co najmniej 3:1,
h) proporcje elewacji  dla ustalenia kszta³tu bry³y
budynku, podzia³u elewacji elementami konstrukcji ryglowej, kszta³tu otworów, podzia³u otworów
okiennych
i) i drzwiowych ustala siê operowanie rysunkiem
kwadratu o module podstawowym ok. 0,5 x 0,5 m
i jego wielokrotnoci¹,
j) materia³y wykoñczeniowe  ciany ryglowe: pola
szkieletu przeszklone i pe³ne (g³adkie  tynk fakturowy bia³y lub szalowane poziomo  deskowanie
lub materia³ deskopodobny bia³y); s³upy, rygle
szkieletu, zastrza³y itp.  bia³e; rury spustowe 
bia³e,
k) maks. wysokoæ coko³u  0,3 m,
l) maks. wysokoæ fasady, liczonej od coko³u do
okapu dachu  3,0 m,
³) poziom okapów  sta³y,
m) min. szerokoæ okapu  0,9 m, podbitka okapów
 bia³a,

n) dopuszczalne kszta³ty dachów  symetryczne wielospadowe o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
o) k¹t pochylenia dachów  20°-30°,
p) wykorzystanie u¿ytkowe poddasza  niedopuszczalne,
q) szczyty dachów  niedopuszczalne,
r) nadbudowy w dachach  niedopuszczalne,
s) materia³ pokrycia i kolor dachów  dachówka lub inny
materia³ dachówkopodobny w kolorze szarym  starego cynku; dopuszcza siê czêciowe lub ca³kowite przeszklenia dachu,
t) na dachu dopuszczalne elementy dekoracyjne (iglice,
sterczyny, sygnaturki, wie¿yczki itp.) oraz u¿ytkowe (kominy, wentylatory, rynny, obróbki blacharskie, os³ony
niegowe, drabinki)  w kolorze ciemnym zharmonizowanym z pokryciem dachu,
u) umieszczanie reklam powy¿ej okapu dachu  niedopuszczalne,
v) ogrodzenia  niedopuszczalne.
§ 33.2.
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 8ZP/UZ3 i 8ZP/UZ4,
po³o¿onych na Promenadzie Nadmorskiej przy zejciu
na pla¿ê.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust.1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z lokalizacj¹ platform
widokowych i infrastruktury parkowej, wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ komunaln¹, na nastêpuj¹cych warunkach:
1) nale¿y opracowaæ ocenê wp³ywu inwestycji na rodowisko morskie z uwzglêdnieniem skutków dla ruchu rumowiska,
2) architektura obiektu spójna w ka¿dym odpowiadaj¹cym elemencie budowlanym ze standardami zabudowy zapisanymi w § 32 ust. 4 pkt 6),
3) szczegó³owe warunki techniczne do projektowania
okreli Urz¹d Morski w S³upsku.
§ 34
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 9ZP/UZ1, 9ZP/UZ2, po³o¿onych przy ci¹gu pieszym na przed³u¿eniu ul. Jana
z Kolna.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹ i us³ugow¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) teren zieleni urz¹dzonej zieleni¹ nisk¹,
2) rolinnoæ ukszta³towana w formie trawnika ozdobionego kwietnikami i pojedynczymi formami drzew
i krzewów,
3) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej rolinnoci¹, o której mowa w pkt 2 musi wynosiæ co
najmniej 40% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
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4) dopuszczalna realizacja infrastruktury komunalnej, infrastruktury parkowej, zabudowy parkowej wypoczynkowej i zabudowy parkowej us³ugowej, w sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne terenu zieleni,
5) udzia³ powierzchni zajêtej przez realizacjê obiektów, o
których mowa w pkt 4 nie mo¿e ³¹cznie przekraczaæ
50% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
6) obowi¹zuj¹ce standardy zabudowy us³ugowej:
a) architektura parkowa w formie pawilonów ogrodowych,
b) kszta³t rzutu budynków  prostok¹tny, z dopuszczeniem ganków, werand, podcieni, loggii, tarasów itp.,
c) dopuszczalna iloæ pe³nych kondygnacji naziemnych
 1,
d) konstrukcja budynku szkieletowa o lekkich cianach
os³onowych ryglowych niemurowanych,
e) obiekt maksymalnie przeszklony z wyeksponowaniem elementów konstrukcji, jak s³upy, rygle, zastrza³y,
f) dopuszcza siê stosowanie ruchomych rolet, ¿aluzji,
okiennic o formie zharmonizowanej z podzia³em i
kolorystyk¹ elewacji,
g) stosunek przeszklonej powierzchni okien i drzwi, nawietli, witryn, liczonych w wietle ocie¿nic, do
powierzchni pe³nych elewacji powinien wynosiæ co
najmniej 2:1,
h) proporcje elewacji  dla ustalenia kszta³tu bry³y budynku, podzia³u elewacji elementami konstrukcji ryglowej, kszta³tu otworów, podzia³u otworów okiennych i drzwiowych ustala siê operowanie rysunkiem
kwadratu o module podstawowym ok. 0,5 x 0,5 m i
jego wielokrotnoci¹,
i) materia³y wykoñczeniowe  ciany ryglowe: pola
szkieletu przeszklone i pe³ne (g³adkie  tynk fakturowy bia³y lub szalowane poziomo  deskowanie lub
materia³ deskopodobny bia³y); s³upy, rygle szkieletu, zastrza³y itp.  bia³e; rury spustowe  bia³e,
j) maks. wysokoæ coko³u  0,3 m,
k) maks. wysokoæ fasady, liczonej od coko³u do okapu dachu  3,0 m,
l) poziom okapów poszczególnych pawilonów  sta³y,
m) min. szerokoæ okapu  0,9 m, podbitka okapów 
bia³a,
n) dopuszczalne kszta³ty dachów  symetryczne wielospadowe o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
o) k¹t pochylenia dachów  20°-30°,
p) wykorzystanie u¿ytkowe poddasza  niedopuszczalne,
q) szczyty dachów  niedopuszczalne,
r) nadbudowy w dachach  niedopuszczalne,
s) materia³ pokrycia i kolor dachów  dachówka lub
inny materia³ dachówkopodobny w kolorze szarym
 starego cynku; dopuszcza siê czêciowe lub ca³kowite przeszklenia dachu,
t) na dachu dopuszczalne elementy dekoracyjne (iglice, sterczyny, sygnaturki, wie¿yczki itp.) oraz u¿ytkowe (kominy, wentylatory, rynny, obróbki blacharskie, os³ony niegowe, drabinki)  w kolorze ciemnym zharmonizowanym z pokryciem dachu,
u) umieszczanie reklam powy¿ej okapu dachu  niedopuszczalne,
v) ogrodzenia  niedopuszczalne.
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§ 35

1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 10ZP/UZ/KXP stanowi¹cych skwer pieszy po³o¿ony przy ul. Chopina na
osi ul. Kopernika.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹, infrastruktur¹ parkow¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) plac pieszy o o charakterze rekreacyjnym,
2) ruch wy³¹cznie pieszy,
3) parametry techniczne jak dla ruchu pieszego,
4) dopuszczalna realizacja infrastruktury technicznej, infrastruktury parkowej i zabudowy parkowej wypoczynkowej w sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne terenu zieleni,
5) udzia³ powierzchni zajêtej przez realizacjê obiektów,
o których mowa w pkt 4 nie mo¿e ³¹cznie przekraczaæ 30% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
6) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej rolinnoci¹, musi wynosiæ co najmniej 60% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
7) rolinnoæ o której mowa w pkt 6 ukszta³towana w
formie trawnika ozdobionego kwietnikami i pojedynczymi formami drzew i krzewów,
8) w ukszta³towaniu terenu obiektami, o których mowa
w pkt 4 i rolinnoci¹, obowi¹zuje strefa ochrony
widoku istniej¹cego pomnika, przeznaczonego do
adaptacji trwa³ej, jako akcentu przestrzennego na zamkniêciu ul. Kopernika.
§ 36
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów parku zdrojowego 11ZP/UZ1, 11ZP/UZ2,
11ZP/UZ, 311ZP/UZ4, 11ZP/UZ5, 11ZP/UZ6, 11ZP/UZ7,
11ZP/UZ8 po³o¿onych wzd³u¿ ul. Chopina, ul. Lenej i
cie¿ki spacerowej na przed³u¿eniu ul. Mickiewicza.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê parkow¹ dla uzdrowiska.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z infrastruktur¹ komunaln¹ i infrastruktur¹ parkow¹, niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania terenu parku zdrojowego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) teren zieleni urz¹dzonej niskiej i wysokiej,
2) rolinnoæ ukszta³towana jako kompozycja drzew i
krzewów z p³aszczyznami trawników i kwietników,
3) struktura zieleni:
a) powierzchnia zadrzewiona  20-30%,
b) powierzchnia zakrzewiona  10-15%,
c) powierzchnia trawiasta  69,5-54%,
d) powierzchnia kwiatowa  0,5-1%,
4) dopuszczalna realizacja infrastruktury technicznej i
infrastruktury parkowej w sposób zachowuj¹cy walory funkcjonalne terenu zieleni,
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5) udzia³ powierzchni zajêtej przez realizacjê obiektów, o
których mowa w pkt 5 nie mo¿e przekraczaæ 10% terenu w liniach rozgraniczaj¹cych.
ROZDZIA£ 5
Ustalenia szczegó³owe dla terenów
zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹
uzdrowiska i k¹pieliska (...UZ/UT...).
§ 37
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenu zabudowy us³ugowej 1UZ/UT.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, o którym
mowa w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê us³ug zwi¹zanych
z obs³ug¹ uzdrowiska i k¹pieliska.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z funkcj¹ parkow¹ dla
uzdrowiska oraz infrastruktur¹ komunaln¹, niezbêdn¹
dla prawid³owego funkcjonowania terenu.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) teren dzia³ki budowlanej objêty zabudow¹ o jednolitym charakterze,
2) ustala siê cile okrelon¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu,
3) dopuszcza siê zabudowê na granicy dzia³ki,
4) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej rolinnoci¹  40% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
5) rolinnoæ, o której mowa w pkt 3, ukszta³towana w
formie trawnika z pojedynczymi formami drzew i
krzewów,
6) maksymalnie dopuszczalna intensywnoæ zabudowy  50% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
7) obowi¹zuj¹ce standardy zabudowy:
a) architektura parkowa w formie oran¿erii lub ogrodu zimowego,
b) kszta³t rzutu budynków  prostok¹tny, z dopuszczeniem zadaszeñ, podcieni, kru¿ganków, tarasów
itp.,
c) iloæ pe³nych kondygnacji naziemnych, liczonych
od najwy¿szego poziomu terenu wokó³ budynku
 1,
d) dopuszcza siê czêciowy podzia³ wewnêtrzny kondygnacji antresol¹,
e) budynek halowy, jednonawowy o konstrukcji daj¹cej mo¿liwoæ uzyskania jednoprzestrzennego
wnêtrza,
f) zaleca siê podpiwniczenie budynku z przeznaczeniem na stanowiska postojowe
g) dla samochodów,
h) obiekt maksymalnie przeszklony o lekkich cianach os³onowych z wyeksponowaniem elementów konstrukcji, jak s³upy, rygle, zastrza³y, ci¹gi itp.,
i) dopuszcza siê stosowanie ruchomych rolet, ¿aluzji, okiennic o formie zharmonizowanej z podzia³em i kolorystyk¹ elewacji,
j) stosunek przeszklonej powierzchni okien i drzwi,
nawietli, witryn, liczonych w wietle ocie¿nic,
do powierzchni pe³nych elewacji powinien wynosiæ co najmniej 5:1,

k) proporcje elewacji  dla ustalenia kszta³tu bry³y budynku, podzia³u elewacji elementami konstrukcji cian os³onowych, kszta³tu otworów, podzia³u otworów okiennych i drzwiowych ustala siê operowanie rysunkiem
kwadratu o module podstawowym ok.1 x 1 m i jego
wielokrotnoci¹ lub podzielnoci¹,
l) materia³y wykoñczeniowe  ciany ryglowe: pola szkieletu przeszklone i pe³ne (g³adkie  tynk fakturowy bia³y
lub szalowane poziomo  deskowanie lub materia³
deskopodobny bia³y); s³upy, rygle szkieletu, zastrza³y,
ci¹gi itp.  bia³e; rury spustowe  bia³e,
m) maks. wysokoæ coko³u  0,9 m, licz¹c od najwy¿szego poziomu terenu wokó³ budynku,
n) maks. wysokoæ fasady, liczonej od coko³u do krawêdzi dachu  6,0 m,
o) dopuszczalny symetryczny kszta³t dachu  dwuspadowy, wielok¹tny lub ³ukowy o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
p) k¹t pochylenia dachów dwuspadowych  20°-30°, innych  nie okrela siê,
q) wydzielenie u¿ytkowe poddasza  niedopuszczalne,
r) nadbudowy w dachach  niedopuszczalne,
s) materia³ pokrycia i kolor dachów  zaleca siê czêciowe lub ca³kowite przeszklenie dachu, dopuszcza siê
dachówkê lub inny materia³ dachówkopodobny w kolorze szarym  starego cynku,
t) na dachu dopuszczalne elementy dekoracyjne (iglice,
sterczyny, sygnaturki itp.) oraz u¿ytkowe (kominy, wentylatory, rynny, obróbki blacharskie, os³ony niegowe,
drabinki)  w kolorze zharmonizowanym z pokryciem
dachu,
u) umieszczanie reklam powy¿ej krawêdzi dachu  niedopuszczalne,
v) ogrodzenia  niedopuszczalne.
§ 38
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenu zabudowy us³ugowej 2UZ/UT.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, o którym
mowa w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê us³ug zwi¹zanych
z obs³ug¹ uzdrowiska i k¹pieliska.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê przeznaczenie towarzysz¹ce zwi¹zane z funkcj¹ parkow¹ dla
uzdrowiska oraz infrastruktur¹ komunaln¹, niezbêdn¹
dla prawid³owego funkcjonowania terenu.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) teren dzia³ki budowlanej objêty zabudow¹ o jednolitym charakterze,
2) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu,
3) dopuszcza siê zabudowê na granicy dzia³ki,
4) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej rolinnoci¹  40% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
5) rolinnoæ, o której mowa w pkt.4), ukszta³towana
w formie trawnika z pojedynczymi formami drzew i
krzewów,
6) maksymalnie dopuszczalna intensywnoæ zabudowy  50% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
7) obowi¹zuj¹ce standardy zabudowy:
a) architektura parkowa pawilonów ogrodowych,
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b) kszta³t rzutu budynków  prostok¹tny, z dopuszczeniem ganków, werand, podcieni, loggii, tarasów itp.,
c) dopuszczalna iloæ pe³nych kondygnacji naziemnych
 1,5,
d) dopuszcza siê stosowanie ruchomych rolet, ¿aluzji,
okiennic o formie zharmonizowanej z podzia³em i
kolorystyk¹ elewacji,
e) stosunek przeszklonej powierzchni okien i drzwi, nawietli, witryn, liczonych w wietle ocie¿nic do powierzchni pe³nych elewacji powinien wynosiæ co najmniej 1:1,
f) proporcje elewacji  dla ustalenia kszta³tu bry³y budynku, kszta³tu otworów, podzia³u otworów okiennych i drzwiowych ustala siê operowanie rysunkiem
kwadratu o module podstawowym ok. 0,5 x 0,5 m i
jego wielokrotnoci¹,
g) materia³y wykoñczeniowe  ciany pe³ne g³adkie 
tynk fakturowy bia³y lub szalowane poziomo  deskowanie lub materia³ deskopodobny bia³y; s³upy,
zastrza³y itp.  bia³e; rury spustowe  bia³e,
h) maks. wysokoæ coko³u  0,3 m,
i) maks. wysokoæ fasady, liczonej od coko³u do okapu dachu  3,0 m,
j) poziom okapów poszczególnych pawilonów  sta³y,
k) min. szerokoæ okapu  0,6 m, podbitka okapów 
bia³a,
l) dopuszczalne kszta³ty dachów  symetryczne wielospadowe o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
³) k¹t pochylenia dachów  20°-45°,
m) wykorzystanie u¿ytkowe poddasza  dopuszczalne,
n) szczyty dachów  niedopuszczalne,
o) nadbudowy w dachach  dopuszczalne z jednej strony, odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci fasady; ciany nadbudowy w kolorze dachu,
p) materia³ pokrycia i kolor dachów  dachówka lub
inny materia³ dachówkopodobny w kolorze szarym
 starego cynku,
r) na dachu dopuszczalne elementy dekoracyjne (iglice, sterczyny, sygnaturki, wie¿yczki itp.) oraz u¿ytkowe (kominy, wentylatory, rynny, obróbki blacharskie, os³ony niegowe, drabinki)  w kolorze ciemnym zharmonizowanym z pokryciem dachu,
s) umieszczanie reklam powy¿ej okapu dachu  niedopuszczalne,
t) ogrodzenia od strony terenów u¿ytkowania publicznego  niedopuszczalne.
8) projekt zagospodarowania terenu podlega uzgodnieniu z Garnizonowym Wêz³em £¹cznoci w Ustce.
ROZDZIA£ 6
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury komunalnej
§ 39
1. Obs³uga w zakresie infrastruktury komunalnej winna
odbywaæ siê zgodnie z zasadami ustalonymi w planie.
2. Realizacja ustaleñ planu w zakresie infrastruktury komunalnej mo¿e opieraæ siê na programach przyjêtych
w trybie okrelonym w § 6 ust. 4.
§ 40
1. Zgodnie z rysunkiem planu ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów, na których dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruktur¹ komunaln¹.
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2. Lokalizacja obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury komunalnej na terenach okrelonych w ust.1 winna odbywaæ siê w sposób nie naruszaj¹cy zapisanych w planie warunków ich zabudowy i zagospodarowania.
3. Rozwi¹zania dotycz¹ce indywidualnych obiektów i
urz¹dzeñ infrastruktury komunalnej, winny odpowiadaæ wymaganiom obowi¹zuj¹cych przepisów i Polskich
Norm oraz zasadom wiedzy technicznej.
§ 41
1. Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru objêtego planem s¹ zgodne z ustaleniami przyjêtymi w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego ródmiecia miasta Ustki (Uchwa³a Rady Miejskiej w Ustce Nr VII/31/94 z dnia 8 grudnia 1994 r.) w
zakresie:
1) konstrukcji uk³adu ulicznego, opartego na istniej¹cych ulicach o charakterze lokalnym: Zaruskiego,
Chopina, Lenej i Wczasowej, realizuj¹cego zewnêtrzne powi¹zania obszaru z pozosta³¹ czêci¹
miasta,
2) elementów przekroju ulic, o których mowa w pkt 1),
3) tras ogólnomiejskich ci¹gów pieszych realizuj¹cych
powi¹zania obszaru objêtego ustaleniami planu:
a) ze stref¹ staromiejsk¹  ulic¹ Marynarki Polskiej
(Ogólnomiejski Ci¹g Pieszy Handlowy),
b) z miastem  ulicami Pi³sudskiego i ¯eromskiego
(Ogólnomiejski Ci¹g Pieszy na Molo),
4) skomunikowania dla pieszych obu brzegów kana³u
portowego,
5) systemu obs³ugi parkingowej przyjêtego dla strefy
przymorskiej,
6) stref ruchu uspokojonego,
7) ekologicznych aspektów funkcjonowania ulic.
2. Konstrukcja uk³adu wewnêtrznych powi¹zañ komunikacyjnych oparta jest na promenadzie nadmorskiej stanowi¹cej system reprezentacyjnych ci¹gów i placów
pieszych, obs³uguj¹cy tereny pla¿y wschodniej, tereny parku zdrojowego i lenego, ³¹cz¹cy orodki obs³ugi pla¿y i molo.
3. Uk³ad powi¹zañ komunikacyjnych wewnêtrznych uzupe³nia system ci¹gów i placów pieszych, zapewniaj¹cy po³¹czenia terenów us³ugowych i zielonych w ramach przyjêtego sposobu zagospodarowania obszarów objêtych ustaleniami planu.
4. Ci¹gi komunikacyjne nale¿y wytyczaæ w sposób niekoliduj¹cy z istniej¹cym drzewostanem.
5. W zakresie obs³ugi komunikacyjnej dla obszaru objêtego planem przyjêto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) obowi¹zuje zasada uprzywilejowania ruchu pieszego o charakterze rekreacyjnym,
2) zakazuje siê ruchu i postoju pojazdów, za wyj¹tkiem
pojazdów o napêdzie elektrycznym, których ruch i
postój zwi¹zany jest z bezporedni¹ obs³ug¹ uzdrowiskow¹ i wczasow¹ terenu,
3) dopuszczenie ruchu ko³owego, o którym mowa w
ust. 2, dotyczy terenów wyznaczonych na ten cel w
planie,
4) zakaz ustanowiony w pkt 2 i 3 nie dotyczy:
a) pojazdów uprzywilejowanych,
b) pojazdów zwi¹zanych z utrzymaniem brzegu morskiego,
c) pojazdów zwi¹zanych z prowadzon¹ gospodark¹
len¹ na gruntach lenych,
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5) zejcia na pla¿ê w miejscach i na zasadach ustalonych
w planie,
6) zapewnienie dostêpnoci komunikacyjnej dla osób niepe³nosprawnych do wszelkich obiektów i urz¹dzeñ
zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu.
§ 42
Zasady obs³ugi w zakresie gospodarki wodno-ciekowej.
1. Zaopatrzenie w wodê:
1) zasilanie w wodê z istniej¹cej komunalnej sieci wodoci¹gowej wg warunków technicznych gestora sieci,
2) wyklucza siê realizacjê nowych indywidualnych ujêæ
wody w granicach obszaru objêtego opracowaniem.
2. Odprowadzenie cieków:
1) odprowadzenie cieków do istniej¹cych kolektorów
sanitarnych z uwzglêdnieniem istniej¹cej komunalnej oczyszczalni cieków wg warunków technicznych
gestora sieci,
2) wyklucza siê korzystanie ze zbiorników do czasowego gromadzenia cieków.
3. Odprowadzenie wód deszczowych:
1) odprowadzenie wód deszczowych do istniej¹cych
kana³ów deszczowych wg warunków technicznych
gestora sieci,
2) dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie wód
deszczowych po podczyszczeniu, pod warunkiem
spe³nienia redukcji zanieczyszczeñ nie mniejszej ni¿
okrelone w obowi¹zuj¹cych przepisach dotycz¹cych ochrony rodowiska.
3) ukszta³towanie terenu winno stwarzaæ w³aciwe warunki jego racjonalnego odwodnienia, uniemo¿liwiaj¹ce odp³yw wód w kierunku klifu.
§ 43

1)
2)

3)

4)
5)

6)
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Zasady obs³ugi w zakresie higieniczno-sanitarnym i
utrzymania czystoci:
nale¿y zapewniæ obs³ugê terenów w odpowiedni¹ iloæ
pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych, jak ogólnodostêpne ustêpy, umywalnie, natryski, itp.,
nale¿y zapewniæ wyposa¿enie terenów w odpowiedni¹ iloæ urz¹dzeñ i pomieszczeñ zwi¹zanych z utrzymaniem czystoci i porz¹dku, jak kosze na mieci, pojemniki na odpadki, pomieszczenia porz¹dkowe, pomieszczenia zaplecza techniczno-gospodarczego zwi¹zanego z utrzymaniem terenów,
dla spe³nienia wymogów, o których mowa w pkt 1 i 2
nale¿y przewidzieæ wyodrêbnione pomieszczenia w zabudowie parkowej us³ugowej lub w obiektach samodzielnych,
samodzielne obiekty, o których mowa w pkt 3 nale¿y
sytuowaæ pod powierzchni¹ terenu,
obiekty, o których mowa w pkt 4 winny spe³niaæ warunki okrelone w obowi¹zuj¹cych przepisach dotycz¹cych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,
obiekty, o których mowa w pkt 4 nale¿y realizowaæ w
zgodzie z ustaleniami § 9 ust. 3 pkt 7 i 8, dotycz¹cymi
wymagañ ochrony rodowiska oraz §18 ust.3, dotycz¹cymi wymagañ obrony cywilnej.
§ 44
Zasady obs³ugi w zakresie gospodarki odpadami:

1) do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych nale¿y
przewidzieæ wyodrêbnione pomieszczenia, spe³niaj¹ce warunki okrelone w obowi¹zuj¹cych przepisach
dotycz¹cych warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,
2) wyklucza siê czasowe gromadzenie odpadów sta³ych
w osobnych miejscach stanowi¹cych zadaszone os³ony lub pomieszczenia, oraz na placach do ustawiania
kontenerów,
3) odpady wywoziæ w sposób zorganizowany i sk³adowaæ na wysypisku komunalnym.
§ 45
Zasady obs³ugi w zakresie gospodarki cieplnej:
1) zaopatrzenie w ciep³o w oparciu o istniej¹c¹ miejsk¹
sieæ ciepln¹ lub o technologie wykorzystuj¹ce paliwa
ekologiczne  gaz, olej opa³owy, pompy cieplne lub
energiê elektryczn¹,
2) wyklucza siê ogrzewanie na paliwo sta³e.
§ 46
Zasilenie w gaz z istniej¹cej sieci gazowej wg warunków technicznych gestora sieci.
§ 47
Zasilenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci wg
warunków technicznych gestora sieci.
§ 48
1. Zasady obs³ugi w zakresie owietlenia terenu:
1) nale¿y zapewniæ owietlenie zewnêtrzne wszelkich
obiektów i fragmentów terenu, które wymagaj¹ tego
ze wzglêdu na wymogi bezpieczeñstwa i wygodê
u¿ytkowania,
2) wszelkie obiekty budowlane winny posiadaæ w³asne
owietlenie zewnêtrzne, zasilane z instalacji wewnêtrznej, zapewniaj¹ce owietlenie terenu wokó³
budynku.
2. Zastosowany system owietlenia winien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
a) odpowiedni¹ widocznoæ terenu po zmroku wraz z
równomiern¹ redukcj¹ jasnoci owietlenia od najwy¿szego poziomu owietlenia ulic, g³ównych placów i ci¹gów pieszych do s³abn¹cego wg³¹b terenów parkowych,
b) eliminowanie zjawiska olnienia,
c) zastosowanie zró¿nicowanych punktów wietlnych,
w zale¿noci od funkcji i warunków lokalizacji,
d) umiejscowienie róde³ wiat³a tak, aby jak najmniej
by³y widoczne podczas dnia,
e) równomiernoæ owietlenia przy jednoczesnej eliminacji g³êbokich cieni od drzew na ci¹gach pieszych,
f) intymnoæ owietlenia cie¿ek spacerowych oraz k¹cików wypoczynkowych.
3. Dla podniesienia atrakcyjnoci miejsca, poprzez uwypuklenie odpowiedni¹ gr¹ wiat³a wartoci kompozycyjnych ukszta³towania i zagospodarowania terenu,
zieleni i form architektonicznych, zaleca siê zastosowanie, w sposób sta³y b¹d okresowy, systemu iluminacji parku.
4. Instalacje elektryczne zwi¹zane z owietleniem terenu
nale¿y tak prowadziæ, aby nie naruszyæ ukorzenienia
istniej¹cego drzewostanu.
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§ 49

Przy³¹czenie do istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej wg
warunków technicznych gestora sieci.
ROZDZIA£ 7
Postanowienia koñcowe
§ 50
Uchyla siê uchwa³ê Rady Miejskiej w Ustce Nr VII/31/94
z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki
oraz uchwa³ê Nr VI/80/98 Rady Miejskiej w Ustce z dnia
18 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Nadmorskiej
w Ustce w czêci dotycz¹cej obszaru planu, którego granice okrela § 2 ustaleñ, z uwzglêdnieniem terenów wy³¹czonych z unormowañ, o których mowa w § 5 ustaleñ
planu.
§ 51
Wykonanie ustaleñ planu powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§ 52
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§ 53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Promenady Nadmorskiej w Ustce stanowi przepis gminny, który wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia uchwa³y Rady Miejskiej w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

875
UCHWA£A Nr VI/32/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74; zm.: 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 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 8 ust. 1 i 2,
art. 9, art. 10, art. 26, art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412; z 1999 r.
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Miejska
w Ustce uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Zgodnie z uchwa³¹ Nr IV/24/97 z dnia 22 maja 1997 r.
Rady Miejskiej w Ustce uchwala siê zmianê do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ustki, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Ustce
Nr VII/31/94 z dnia 8 grudnia 1994r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 42, poz. 232), dotycz¹c¹ osiedla zabu-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dowy jednorodzinnej Kwiatowa i okolice z zastrze¿eniem § 12 niniejszych ustaleñ, w granicach obowi¹zywania planu oznaczonych na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y, którego ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹.
2) rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik niniejszej uchwa³y,
4) granicach obowi¹zywania planu  nale¿y przez to rozumieæ granice obowi¹zywania planu pokazane na rysunku planu,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na
terenie w granicach opracowania,
6) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) funkcji podstawowej  nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie podstawowe.
ROZDZIA£ II
Ustalenie przeznaczenia
podstawowego dla terenu objêtego planem
§3
1. Przeznaczeniem podstawowym terenu ustala siê funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem funkcji pensjonatowej.
2. Dopuszcza siê ponadto lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ
towarzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawowego.
ROZDZIA£ III
Zasady ogólne zagospodarowania terenu
§4
1. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce obszary o ró¿nym sposobie u¿ytkowania oznaczone na
rys. planu lini¹ ci¹g³¹. Linie rozgraniczaj¹ce poszczególne dzia³ki w ramach jednego obszaru oznaczone na
rysunku planu lini¹ przerywan¹ s¹ nieobowi¹zuj¹ce i
mog¹ byæ korygowane zale¿nie od potrzeb.
2. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, w których musz¹ byæ sytuowane
projektowane obiekty oraz nieprzekraczalne linie zabudowy ograniczaj¹ce mo¿liwoæ przybli¿enia projektowanej zabudowy do granicy dzia³ki.
3. Ustala siê mo¿liwoæ przeznaczenia dzia³ek w jednostce B po³o¿onych przy siêgaczach wzd³u¿ drogi 025
KL pod zabudowê szeregow¹ pod warunkiem zachowania bez zmian obowi¹zuj¹cych linii rozgraniczaj¹cych
oraz obowi¹zuj¹cych linii zabudowy.
4. Z wyj¹tkiem dzia³ek z wyznaczon¹ lini¹ zabudowy w
rysunku planu nale¿y liniê zabudowy przyjmowaæ w
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nawi¹zaniu do jednej z dzia³ek s¹siednich. Dotyczy to
obiektów funkcji podstawowej. Obiekty pomocniczej
jak gara¿, drobne us³ugi nieuci¹¿liwe itp. o wysokoci 1 kondygnacji mog¹ byæ sytuowane ca³kowicie
lub czêciowo miêdzy granic¹ dzia³ki, a lini¹ zabudowy pod warunkiem uzyskania zgody w³aciciela s¹siedniej dzia³ki lub drogi w przypadku sytuowania
obiektu w odleg³oci mniejszej ni¿ 4,0 m od granicy.
5. Ustala siê nieprzekraczaln¹ wysokoæ zabudowy dla
poszczególnych obszarów:
 na terenie jednostki A dla zabudowy uzupe³niaj¹cej
wczeniej zrealizowane zespo³y zabudowy szeregowej  jak zabudowy istniej¹cej. Dla nowoprojektowanych dzia³ek wolnostoj¹cych dwie kondygnacje +
poddasze u¿ytkowe w stromym dachu; max. wysokoæ kalenicy ponad terenem 12,0 m,
 na terenie jednostki B dwie kondygnacje + poddasze u¿ytkowe w stromym dachu; max. wysokoæ kalenicy ponad terenem 12,0 m.
Wysokoæ posadzki parteru nad terenem wokó³ budynku nie mo¿e przekraczaæ 0,50 m. Warunek ten nie
dotyczy zabudowy plombowej w jednostce A.
6. Dachy budynków projektowaæ o k¹cie nachylenia 35°50° i równym nachyleniu dla obu po³aci. Wskazane
pokrycie dachu  dachówka lub materia³ do niej podobny.
7. Powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie
mo¿e przekroczyæ 30 % powierzchni dzia³ki.
8. Niezbêdn¹ iloæ miejsc parkingowych zabezpieczyæ
na w³asnej dzia³ce.
9. Tereny o wysokim poziomie wody gruntowej w granicach 1,0 m pod terenem wymagaj¹ wykonania nasypów rednio o wysokoci 1,0 m. Dotyczy to szczególnie pasa terenu oko³o 120 m na zachód i 80 m na
wschód od drogi oznaczonej symbolem 024 KL i na
pó³noc od drogi 028 KD.
10. Przy prowadzeniu robót niwelacyjnych nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ sieæ rowów melioracyjnych. Jakiekolwiek zmiany istniej¹cej sieci (wykonanie przepustów,

11.
12.

13.

14.

15.

16.

drena¿u, likwidacja rowów) musz¹ uzyskaæ zgodê Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji w S³upsku.
Nie zezwala siê na realizacjê inwestycji szkodliwych
dla rodowiska oraz mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.
Ustala siê nastêpuj¹ce zadania jako lokalne cele publiczne:
 sieæ dróg,
 uzbrojenie terenu poza przy³¹czami,
 zagospodarowanie terenu B6ZP,S przeznaczonego
pod zieleñ i sport.
Wszelkie prace ziemne wykonywane w obrêbie drogi
lenej przy terenie B2LS oznaczonej na planie symbolem KP nale¿y wykonaæ rêcznie po uprzednim
uzgodnieniu przebiegu w terenie z Garnizonowym
Wêz³em £¹cznoci w Ustce.
Przy projektowaniu i realizacji uwzglêdniæ wnioski
uproszczonej dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej
wykonanej przez Zak³ad Projektowania i Handlu Geotechnika mgr Zdzis³awê Plichtê w Koszalinie 1997 r.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê rozpoznaæ
szczegó³owe warunki geologiczne dla projektowanej
inwestycji w trybie Prawa Geologicznego i Górniczego.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w strefie B uzdrowiska przy
projektowaniu uwzglêdniæ przepisy Statutu Uzdrowiska Miasta Ustki opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego Nr 4 z dnia 22 lutego 1993 r.
Ze wzglêdu na potencjaln¹ mo¿liwoæ wyst¹pienia
obiektów archeologicznych w przypadku prowadzenia prac ziemnych i odkrycia stanowisk archeologicznych nale¿y o tym powiadomiæ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wstrzymuj¹c roboty budowlane. Dalsze prace prowadziæ pod nadzorem archeologicznym; sporz¹dziæ dokumentacjê archeologiczno
konserwatorsk¹.
Wszelkie dzia³ania na tym terenie prowadziæ w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

ROZDZIA£ IV
Ustalenia dotycz¹ce terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§5

SYMBOL TERENU
w rys. planu
1

TREÆ USTALEÑ
2

A1 UO

Teren projektowanej szko³y na dzia³ce o pow. 1,7 ha Program wg wytycznych w³adz
owiatowych

A2 MN
A5 MN
A6 MN
A8 MN
A10 MN
A11 MN
A12 MN
A13 MN
A20 MN

Teren zabudowy jednorodzinnej z istniej¹cym podzia³em na dzia³ki budowlane w
wiêkszoci zabudowany. Wolne dzia³ki do zabudowy zgodnie z ustaleniami rozdzia³u
III i rysunku planu
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A3 MN

Teren zabudowy jednorodzinnej. Ustalenia jak dla terenu A2 MN. Dzia³ki mog¹ byæ powiêkszone o pas terenu od strony pó³nocno-wschodniej wg rysunku planu.

A4 MN

Teren zabudowy jednorodzinnej. Ustalenia jak dla terenu A2 MN. Powiêksza siê istniej¹ce dzia³ki
w s¹siedztwie trafostacji.

A7 MN
A9 MN

Teren zabudowy jednorodzinnej. Ustalenia jak dla terenu A2 MN. Mo¿liwoæ w³¹czenia czêci
terenów zielonych bez prawa zabudowy w granice dzia³ek.

A14 MN
A15 MN

Teren zabudowy jednorodzinnej. Ustalenia jak dla terenu A2 MN. Powiêksza siê dzia³ki przy
wlocie do ul. Jaminowej.

A16 MN

Teren zabudowy jednorodzinnej. Ustalenia jak dla terenu A2 MN. Powiêksza siê dzia³ki przyleg³e
do ul. Krokusowej.

A17 MN
A18 MN
A19 MN

Teren zabudowy jednorodzinnej. Ustalenia jak dla terenu A2 MN. Powiêksza siê dzia³ki w zakresie pokazanym na rysunku planu.

A 21 MN
A 22 MN

Teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej. Ustalenia wg rozdzia³u II niniejszych ustaleñ. Przed sprzeda¿¹ dzia³ek na terenie A22 MN dokonaæ pomiaru uci¹¿liwoci akustycznej s¹siedniego GPZ. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm zastosowaæ
urz¹dzenia t³umi¹ce ha³as.
Ustala siê s³u¿ebnoæ terenu A 22 MN w pasie szerokoci 2,5 m. wzd³u¿ granicy z dzia³kami
nr 75, 77 i 79 dla dostawy gazu p³ynnego do zbiorników do czasu doprowadzenia gazu
przewodowego do tego terenu.

A23 EE
A24 EE

Teren istniej¹cych stacji transformatorowych. Mo¿liwoæ wydzielenia z ter. A24 EE dodatkowej
dzia³ki i zabudow¹ jej obiektami us³ugowymi po uzyskaniu zgody Zak³adu Energetycznego
w S³upsku. Wysokoæ zabudowy  jedna kondygnacji z u¿ytkowym poddaszem.

A26 UM
A27 UM

Teren proj. zabudowy mieszkalno-pensjonatowej z preferencj¹ dla budowy us³ug.
Zabudow¹ terenu A27 UM warunkuje przebudowa istniej¹cego przejcia linii napowietrznej
redniego napiêcia w liniê kablow¹ po uzyskaniu warunków Zak³adu Energetycznego w S³upsku.

A29 UH,
G,R,A

Teren projektowanej zabudowy us³ug nieuci¹¿liwych handlu, gastronomii, rzemios³a i administracji. Mo¿liwoæ przeznaczenia czêci kubatury na mieszkanie w³aciciela.
Parkowanie w granicach w³asnej dzia³ki.

A 30 UM

Istniej¹ca zabudowa z mo¿liwoci¹ adaptacji na cele mieszkalno-pensjonatowe i us³ug.

A32 KS

Teren przeznaczony pod miejsce parkingowe. Wskazane podzia³y na stanowiska wydzielone
zieleni¹. Mo¿liwoæ realizacji obiektu kubaturowego dla obs³ugi przy za³o¿eniu parkingu
strze¿onego.

A34 ZP

Teren zieleni izolacyjnej. Mo¿e byæ w³¹czony w s¹siedni teren A29 UH bez prawa zabudowy.

A35 ZP
A36 ZP

Teren zieleni istniej¹cej rekreacyjnej mo¿e byæ w³¹czony do dzia³ek s¹siednich bez prawa zmiany sposobu u¿ytkowania.

A37 LS

Istniej¹ce tereny lene bez zmiany sposobu u¿ytkowania stanowi¹ rekreacjê osiedlow¹.

A28 UH,
G,R,A
A31 KS
A33 ZP

Tereny wy³¹czone z granic obowi¹zywania niniejszego planu ze wzglêdu na objêcie opracowaniem odrêbnym planem miejscowym.

A38 LS

Istniej¹cy teren leny bez zmiany sposobu u¿ytkowania przeznaczony na rekreacjê. Czêæ
terenu oznaczona w rysunku planu szrafem ukonym jest wy³¹czona z granic obowi¹zywania
niniejszego planu ze wzglêdu na objêcie opracowaniem odrêbnym planem miejscowym.

A39 EE

Istniej¹cy g³ówny punkt zasilania energetycznego bez zmiany sposobu u¿ytkowania.
Uci¹¿liwoæ obiektu musi siê mieciæ w granicach dzia³ki.
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B1 LS
B2 LS
B5 LS

Istniej¹ce tereny lene bez zmiany sposobu u¿ytkowania terenu.

B3 ZP
B4 ZP

Istniej¹ce tereny zadrzewione. U¿ytkowanie bez zmian z mo¿liwoci¹ dokonania uzupe³nieñ
w drzewostanie.

B6 ZP,S

Istniej¹ce tereny zadrzewione i zakrzewione do uporz¹dkowania z przeznaczeniem na rekreacjê
osiedlow¹ i sport.
Pozostawiæ wartociowy drzewostan, szczególnie sosnê. Teren osuszyæ przez rekultywacjê
istniej¹cej sieci rowów.
W przypadku stwierdzenia braku wartociowych drzew i korzystnych warunków gruntowowodnych teren wzd³u¿ drogi 028KD mo¿e byæ przeznaczony pod zabudowê mieszkalno-pensjonatow¹ zgodnie z rys. planu.

B7 ZP,US

Teren przeznaczony pod rekreacjê, tereny zieleni i sportu osiedlowego zagospodarowania
w koñcowej fazie realizacji osiedla.
Po przeanalizowaniu potrzeb w zakresie rekreacji osiedlowej (bliskoæ lasu i pla¿y) dopuszcza
siê przeznaczenie terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jak terenu B8 MN.

B 8 MN
B 9 MN
B10 MN
B11 MN
B12 MN
B13 MN
B14 MN
B15 MN
B16 MN
B17 MN

Tereny przeznaczone pod projektowan¹ zabudowê mieszkalno-pensjonatow¹.
Obiekty kubaturowe i zagospodarowanie dzia³ek realizowaæ zgodnie z ustaleniami rozdzia³u III
niniejszych ustaleñ i rysunku planu.

B18 NO

Teren projektowanej przepompowni cieków.

B19 EE
B20 EE

Teren projektowanych stacji transformatorowych wnêtrzowych 15/0,4 kV.

B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28

Teren projektowanej zabudowy mieszkalno-pensjonatowej z preferencj¹ dla us³ug.
Warunki zabudowy jak dla terenu B8 MN.
Miejsca parkingowe zabezpieczyæ w granicach dzia³ki.

UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM

B29 MN

Teren istniej¹cej zabudowy typu zagrodowego adaptowany bez zmian z mo¿liwoci¹ rozbudowy w zakresie funkcji podstawowych terenu i us³ug towarzysz¹cych.

B30 WZ

Adaptowany bez zmian teren istniej¹cego ujêcia wody.

O25 KL
O24 KL

Projektowane ulice ruchu lokalnego o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m, o jednej
jezdni z dwoma pasami ruchu o szerokoci 3-3,5 m. Chodniki po obu stronach o szerokoci
min. 1,5 m. Dwukierunkowa cie¿ka rowerowa o szerokoci 3,0 m.

O27 KD

Projektowana ulica dojazdowa w jednostce B stanowi¹ca fragment obwodnicy o szerokoci
15,0 m w liniach regulacyjnych z jedn¹ jezdni¹ z dwoma pasami ruchu o szerokoci po 3,0 m i
przynajmniej jednostronnym chodnikiem do szerokoci min. 2,25 m.

O28 KD
O29 KD

Projektowane ulice dojazdowe o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m z jedn¹ jezdni¹
o szerokoci min 5,50 m i przynajmniej jednostronnym chodnikiem szerokoci 2,25 m.

KD

Projektowane ulice dojazdowe mog¹ byæ realizowane jako jednoprzestrzenne pieszo-jezdne.
Pozostawia siê po³¹czenie pasów drogowych ulic Liliowej i Ró¿anej z ulic¹ Zubrzyckiego bez
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zmian. W projekcie technicznym przed wykonaniem nawierzchni ulic okreliæ zasady organizacji
ruchu na tych skrzy¿owaniach.
KP

Dojcia piesze o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej obsadzone zieleni¹ z pozostawieniem
przejæ o szerokoci min 2,25 m (3 pasy ruchu pieszego). Dopuszcza siê ruch pojazdów dla u¿ytkowników terenów w jednostce B pozbawionych innych mo¿liwoci dojazdu.

ROZDZIA£ V
Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej
§6
1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
 adaptacjê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 doprowadzenie wody dla potrzeb gospodarczych,
przeciwpo¿arowych i obrony cywilnej. Wodê doprowadziæ z istniej¹cej sieci komunalnej. Wodê z sieci
miejskiej komunalnej. Miejsce w³¹czenia czêci,,B
osiedla wodoci¹g w ul. Jaminowej.
 projektowane sieci uk³adaæ w chodnikach lub terenach zielonych. Projektowan¹ sieæ wodoci¹gow¹
uzbroiæ w hydranty przeciwpo¿arowe,
 dla poszczególnych obiektów przy³¹cza wykonaæ we
w³asnym zakresie,
 niezale¿nie od zasilania z sieci nale¿y przewidzieæ zaopatrzenie w wodê z awaryjnych studni publicznych,
zgodnie z zarz¹dzeniem MGPiB nr 2/95 z dnia 21
wrzenia 1995 r. (M.P. Nr 59, poz. 663),
 przed³u¿yæ istniej¹cy wodoci¹g ø 400 mm w ul. Dar³owskiej do koñca dzia³ki GPZE oraz poprowadziæ
przewód wodoci¹gowy ø 200 mm w drodze pomiêdzy czêci¹ ,,A osiedla Kwiatowa a terenem ogródków pracowniczych do ul. Jaminowej lub wykonaæ magistralê wodoci¹gow¹ ø 200 mm w ul. Zubrzyckiego, celem zapewnienia niezbêdnego cinienia przeciwpo¿arowego w czêci,,B osiedla.
2. W zakresie gospodarki ciekowej ustala siê:
 adaptacjê istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej,
 cieki gospodarczo-bytowe z terenu zagospodarowania odprowadziæ do istniej¹cej miejskiej sieci komunalnej,
 pozostawia siê dotychczasowy sposób rozwi¹zania
gospodarki ciekowej na terenie jednostki,,A,
 cieki gospodarczo-bytowe z jednostki,,B sprowadziæ grawitacyjnie do projektowanej przepompowni usytuowanej na terenie oznaczonym w planie symbolem B18NO. cieki bêd¹ t³oczone do sieci miejskiej poprzez istniej¹cy przewód t³oczny prowadz¹cy cieki z terenów wojskowych do kanalizacji w ul.
Jaminowej.
 przepompowniê realizowaæ bezskratkow¹, wyposa¿yæ w pompy zatapialne Qhr =27,05 m3/h; Qhmax.=40,5 m3/h; q sek = 11,251/sek latem i q sek=
3.781/sek zim¹.
 uci¹¿liwoæ przepompowni nie mo¿e wychodziæ
poza granice dzia³ki. Teren przepompowni wygrodziæ,
 kana³y grawitacyjne uk³adaæ w jezdni, przewód t³oczony w pasie drogowym poza jezdni¹ oraz w pasach terenów zielonych,
 podwy¿szenie terenu czêci dzia³ek, patrz ustalenia
rozdzia³u III, celem umo¿liwienia grawitacyjnego
sp³ywu cieków do przepompowni.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala siê;
 wykonanie kanalizacji deszczowej w zachodniej czêci miasta Ustki,
 do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej wody
opadowe z jednostki,,A osiedla odprowadzaæ w
sposób dotychczasowy, powierzchniowo, z dróg
utwardzonych czêciowo do rowów,
 wody opadowe z posesji i terenów zielonych w jednostce,,B osiedla odprowadziæ powierzchniowo, z
dróg utwardzonych do istniej¹cych rowów. Do ujmowania wód opadowych projektowaæ wpusty
deszczowe z osadnikami,
 nie zezwala siê na odprowadzenie wód deszczowych
zanieczyszczonych zwi¹zkami ropopochodnymi,
 kana³y uk³adaæ w jezdni,
 istniej¹ce bezodp³ywowe rowy gromadz¹ce wody
powierzchniowe koliduj¹ce z projektowan¹ zabudow¹ zast¹piæ drena¿em i studniami ch³onnymi.
4. W zakresie gazyfikacji ustala siê;
 gazyfikacjê ca³ego terenu, doprowadziæ gaz ziemny
redniego cinienia z istniej¹cego przewodu redniego cinienia u³o¿onego wzd³u¿ ul. Polnej,
 gaz doprowadziæ: dla potrzeb przygotowania posi³ków, ciep³ej wody i grzewczych,
 gazoci¹gi uk³adaæ w pasach zieleni i pod chodnikami, a w szczególnych przypadkach pod asfaltem przy
zachowaniu odleg³oci bezpiecznej od pozosta³ych
elementów uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych,
 pod³¹czenie obiektów do gazoci¹gu redniego cinienia poprzez reduktory indywidualne. Reduktory
montowaæ w szafkach na zewn¹trz budynku. Nie
przewiduje siê realizacji obiektów o wysokoci ponad 5 kondygnacji,
5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala siê:
 przygotowanie ciep³a dla potrzeb grzewczych z kot³owni indywidualnych opalanych wy³¹cznie tzw.
paliwem ekologicznym (energia elektryczna, gaz
propan-butan, pompy cieplne, gaz ziemny) lub z sieci
ciep³owniczej miejskiej,
 sieæ wykonaæ z rur preizolowanych, uk³adaæ w pasach drogowych poza jezdni¹ i terenach zielonych
w przypadku zaopatrzenia w ciep³o z sieci ciep³owniczej.
6. W zakresie utylizacji odpadów sta³ych ustala siê:
 ustala siê zorganizowany wywóz odpadów sta³ych na
wysypisko urz¹dzone przez s³u¿by specjalistyczne,
 nie przewiduje siê wytwarzania odpadów niebezpiecznych,
 przewiduje siê segregacjê odpadów.
7. W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê dopuszczalne natê¿enie ha³asu:
 od drogi, w dzieñ  (przedzia³ czasu odniesienia 16
godz. 55 dB noc¹  (przedzia³ czasu odniesienia 8
godz. 45 dB,
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11.
12.
13.
14.
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 od innych róde³; w dzieñ  (przedzia³ czasu odniesienia 8 najmniej korzystnych godz. dnia) 45 dB,
noc¹  (przedzia³ czasu odniesienia 1 najmniej korzystna godz. nocy) 40 dB,
 dla terenów us³ugowych nie ustala siê dopuszczalnego natê¿enia ha³asu,
 wprowadza siê zakaz stosowania urz¹dzeñ powoduj¹cych wibracje wp³ywaj¹ce ujemnie na zdrowie
mieszkañców i obiekty budowlane,
 po zagospodarowaniu terenu dokonaæ pomiaru natê¿enia ha³asu ustalonego dla poszczególnych obszarów. W przypadku przekroczeñ dopuszczalnego natê¿enia zastosowaæ urz¹dzenia t³umi¹ce.
W zakresie ochrony powietrza ustala siê zakaz:
 wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych w ilociach przekraczaj¹cych dopuszczalne wartoci stê¿eñ tych substancji w powietrzu z
uwzglêdnieniem t³a istniej¹cego ustalonych dla obszarów ochrony uzdrowiskowej,
 ogrzewania obiektów paliwem sta³ym.
Przy projektowaniu i realizacji sieci uwzglêdniæ dokumentacjê techniczn¹ badañ pod³o¿a gruntowego wykonan¹ przez Zak³ad Projektowania i Handlu Geotechnika  mgr Zbys³awa Plichta w Koszalinie.
Zachowaæ istniej¹ce stosunki wodne w glebie. Przy
przekraczaniu istniej¹cych rowów odwadniaj¹cych i
przepustów pozostawiæ ich dotychczasowy przewit
a uszkodzone skarpy przywróciæ do stanu pierwotnego.
W przypadku naruszenia obecnego systemu drenarskiego nale¿y opracowaæ inne rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce istniej¹ce odwodnienie terenu.
Zabezpieczyæ warstwê gleby w trakcie realizacji
wszystkich sieci, a po ich zrealizowaniu przywróciæ
stan pierwotny terenu.
Dopuszcza siê zmianê ustalonej trasy sieci w granicach dzia³ki przez któr¹ sieæ przebiega, a w wypadkach uzasadnionych w granicach planu.
Sieæ realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

ROZDZIA£ VII
Ustalenia w zakresie ochrony cywilnej
§8
1. Przy projektowaniu obiektów w granicach obowi¹zywania planu wskazane jest wyznaczenie pomieszczeñ
na ukrycia czêciowo przygotowane o wspó³czynniku
ochrony K>100. W wypadku realizacji obiektów us³ugowych w czêci podpiwniczonej i naziemnej przygotowaæ budowle ochronne.
2. Zaopatrzenie w wodê wykonaæ zgodnie z ustaleniami
rozdzia³u IV niniejszych ustaleñ. Istniej¹ce ujêcie wody
na terenie jednostki,,B konserwowaæ celem wykorzystania w okresie ograniczonych dostaw.
3. Owietlenie zewnêtrzne i wewnêtrzne obiektów zlokalizowanych na terenie objêtym planem projektowaæ w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej Pañstwa.
ROZDZIA£ IX
Ustalenia koñcowe
§ 10
Ustala siê stawkê procentow¹ podatku od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 11
Uchyla siê ustalenie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki uchwalonego w dniu 8 grudnia 1994 r. uchwa³¹ Rady Miejskiej w
Ustce Nr VII/31/94 sprzeczne z ustaleniami niniejszego
planu.
§ 12
W stosunku do terenów o symbolach A28 UH,G,R,A,
A31 KS, A33 ZP i czêci terenu A38 LS oznaczonego na
rysunku planu ukonym szrafem nie obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego planu ze wzglêdu na objêcie ich opracowaniem odrêbnymi planami miejscowymi.
§ 13

ROZDZIA£ VI
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.

§7

§ 14

1. W jednostce A zasilenie wykonaæ z istniej¹cych stacji transformatorowych Nr 1087 i 1086, z mo¿liwoci¹
wymiany transformatorów na wiêksze, istniej¹cymi kablami n/n z uzupe³nieniem w rejonie nowoprojektowanych dzia³ek.
2. W jednostce B istniej¹ce linie napowietrzne redniego napiêcia Nr 127 i 151 skablowaæ. W celu zasilenia
projektowanych obiektów zrealizowaæ dwie stacje
transformatorowe wnêtrzowe 15/0,4 kV.
Zasilenie obiektów liniami kablowymi niskiego napiêcie.
Stacja transformatorowa s³upowa Nr 799 po wykorzystaniu do placu budowy do demonta¿u.
Zabudowa dzia³ki A27UM wymaga przebudowy przejcia
liniami napowietrznej redniego napiêcia w kablow¹.
3. Przed przyst¹pieniem do opracowania projektów realizacyjnych uzyskaæ warunki techniczne zasilania z Zak³adu Energetycznego w S³upsku.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

876
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 18 czerwca 2001 r.
Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz. 243, z
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1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r.
Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Nr 122,
poz. 1321), podaje siê do publicznej wiadomoci:
Zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 4
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 18 czerwca 2001 r.
w sprawie nurkowañ na wraki.
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz. 243,
z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z
1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268,
Nr 122, poz. 1321) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dzenie reguluje sprawy nurkowañ na wraki w obszarach morskich nale¿¹cych do w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni.
§2
Nurkowania na wraki lub ich pozosta³oci w polskich
obszarach morskich mog¹ byæ prowadzone przez osoby
fizyczne lub prawne po uprzednim poinformowaniu Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni o miejscu, zakresie
prowadzenia nurkowañ, porcie bazowania i terminie rozpoczêcia na 14 dni przed ich rozpoczêciem oraz zakoñczeniu nurkowañ.
§3
Osoby prawne i fizyczne przeprowadzaj¹ce nurkowania s¹ obowi¹zane do:
a) umo¿liwienia dostêpu s³u¿bom inspekcyjnym urzêdu
morskiego do danych uzyskanych w wyniku prowadzonego nurkowania,
b) umo¿liwienia pobytu przedstawiciela urzêdu morskiego na pok³adzie statku, z którego s¹ prowadzone nurkowania,
c) nie naruszania konstrukcji wraka lub jego czêci i ³adunku bez uzyskania zgody Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni.
§4
1. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 20 czerwca
2001 r. w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie
w kapitanatach i bosmanatach portów.
2. Zarz¹dzenie podlega opublikowaniu w Dziennikach
Urzêdowych Województw: Pomorskiego i WarmiñskoMazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
R. Ko³odziejski
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KOMUNIKAT
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 10 lipca 2001 r.
w sprawie wytyczenia granic pasa technicznego morskich wód wewnêtrznych od strony l¹du na terenie
gmin: Gdynia, Puck, W³adys³awowo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dyrektor Urzêdu Morskiego informuje, ¿e na podstawie § 3 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
14 czerwca 1993 r. w sprawie okrelenia granic oraz szerokoci pasa technicznego i pasa ochronnego (Dz. U.
Nr 50, poz. 228), po zasiêgniêciu opinii w³aciwych w³adz
samorz¹dowych  Rad Gmin: Gdyni, Puck i W³adys³awowa oraz Rady m. Pucka, wytyczono granice pasa technicznego morskich wód wewnêtrznych od strony l¹du
na obszarze gmin: Gdynia, Puck, W³adys³awowo oraz m.
Pucka, w³¹czaj¹c do pasa technicznego wymienione ni¿ej nadbrze¿ne dzia³ki l¹dowe:
1. Gmina Gdynia:
 obrêb ewidencyjny Gdynia, Ark. Mapy 42 (od km
90,28 do km 90,30 wybrze¿a RP)  dzia³ka 22/9.
2. Gmina Puck:
 obrêb ewidencyjny Os³onino, Ark. Mapy 1 (od km
106,75 do km 107,30 wybrze¿a RP)  dzia³ki: 4/29,
4/23 i 4/12, Ark. Mapy 2 (od km 108,90 do
km109,10 wybrze¿a RP  dzia³ka 172/7;
 obrêb ewidencyjny Swarzewo, Ark. Mapy 1
(od km 118,40 do km 120,30 wybrze¿a RP)  dzia³ki: 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 47/3, 47/4, 72/
1, 72/2, 72/3, 72/5, 72/7, 72/8, 73/1, 73/5, 73/6, 73/
8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/12, 73/13, 74, 75, 81, 82,
83, 84/1, 84/3, 84/4, 84/5, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/4,
94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/8, 98, 99, 104, 105/1, 105/
2, 106, 107/1, 107/2, 108, 109, 115, 118/1, 118/2,
118/3, 118/4, 119, 122, 123/1, 123/2, 126/1, 126/2,
126/3, 126/4, 127/1, 127/2, 127/3, 129, 130/1, 130/
2, 131, 132/1, 132/2, 133, 134/1, 134/2, 135, 139/1,
139/2, 142, 152, 156, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6,
167/1, 167/2, 167/3, 176, 177, 186, 187, 196, 197,
204, 205, 209, 216, 216/1, 393/1 393/2, 393/3, 423,
424/1, 424/2, 425, 426, 427.
3. Miasto Puck:
 obrêb ewidencyjny Puck, Ark. Mapy 1 (od km
115,65 do km 115,72 wybrze¿a RP)  dzia³ka 72,
(od km 116,16 do km 116,40 wybrze¿a RP)  dzia³ka 239/3.
4. Gmina W³adys³awowo:
 obrêb ewidencyjny nr 5 (od km 122,70 do km
124,00 wybrze¿a RP), Ark. Mapy 3  dzia³ki: 609/1,
609/2, 609/3, 609/4, 609/5, 609/6, 609/7, 609/8,
609/9, 609/10, 609/11, 609/12, 609/13, 609/14, 609/
15, 609/16, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 621/1, 621/2, 622, 623, Ark. Mapy
4  dzia³ki: 362, 363, 364, 366, 367, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 383, 388, 390, 391, 393,
394, 395, 396, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 408,
409, 410, 411, 412, 416, 417, Ark. Mapy 5 dzia³ki:
418, 419, 423, 424, 425, 426, 427/2, 427/3, 427/4,
427/5, 427/6, 427/7, 428, 436/1, 436/2, 437, 438,
439, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,
452, 453.
Materia³y kartograficzne z naniesion¹ granic¹ pasa technicznego i dane geodezyjne znajduj¹ siê w³aciwych
Orodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w archiwum geodezyjnym Urzêdu Morskiego
w Gdyni.
Dyrektor Urzêdu Morskiego
w Gdyni
R. Ko³odziejski
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