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892
UCHWA£A Nr XXVII/412/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, obejmuj¹cego dzia³ki nr 201/11, 201/13 i 200/16 po³o¿one
we wsi £apalice.
Na podstawie art. 7 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy o samorz¹dzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.: Dz. U z 1996 r. 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, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009), Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala, co
nastêpuje:

 granica terenu opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce obszary, dla których obowi¹zuj¹
odrêbne ustalenia planu,
 symbole obszarów,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 strefa ochrona od istniej¹cej linii energetycznej napowietrznej,
 pasy techniczne uzbrojenia podziemnego.
§4

1.

2.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 RNMiG Kartuzy z dnia 22
lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z dnia 20
grudnia 1990 r.) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³¹ Nr XLII/112/93/z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 43); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 45; uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 30, poz. 156; uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12
marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹
Nr XXVII/224/96 z dnia 8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 1, poz. 3), obejmuj¹cy obszar nieruchomoci
po³o¿onych we wsi £apalice oznaczonych jako fragment
dzia³ki nr 201/11, fragment dzia³ki nr 201/13 oraz fragment
dzia³ki nr 200/16, przeznaczonych dotychczas pod u¿ytkowanie rolnicze na teren przeznaczony pod zabudowê
mieszkaln¹ jednorodzinn¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi.
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty
pobieranej tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci dla
terenów prywatnych ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i us³ugi nieuci¹¿liwe: 0%
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki planu zagospodarowania przestrzennego (rys. nr 1 i rys. nr 2) w skali
1:500 obejmuj¹ce obszar okrelony w § 1, stanowi¹ce
za³¹czniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunków planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
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4.

5.

6.

Dla terenu nr 1 obejmuj¹cego fragment dzia³ki nr 201/11,
oznaczonego na za³¹czniku graficznym nr 1 ustala siê
nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
Funkcja terenu.
Ustala siê przeznaczenie terenu:
 obszar ozn. symbolem 1a.MN/U  pod zabudowê
jednorodzinn¹ mieszkaniow¹ z dopuszczeniem lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych
 obszar ozn. symbolem 1b. KX  pod dojazd  ci¹g
pieszo-jezdny.
Zasady parcelacji terenu:
 dopuszcza siê wydzielenie maks. 3 dzia³ek budowlanych w obszarze 1a.MN/U;
 powierzchnia dzia³ki budowlanej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000 m2;
 min. szerokoæ wydzielenia dojazdu 1b.KX  min.
7,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych;
Powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki.
Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
 maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe;
 maks. wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy: 10,0 m;
 maks. poziom posadowienia parteru: +0,6 m powy¿ej poziomu terenu;
 dachy dwuspadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych zbli¿ony do 45°;
 linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu.
Obs³uga komunikacyjna.
Ustala siê, ¿e obs³uga komunikacyjna obszaru odbywaæ siê bêdzie wy³¹cznie z istniej¹cej przyleg³ej drogi
gminnej, poprzez projektowany dojazd 1b.KX. Wyklucza siê dodatkowe, bezporednie zjazdy z drogi
wojewódzkiej nr 219.
Zainwestowanie terenu winno byæ poprzedzone
przebudow¹ skrzy¿owania dróg:
 1.b KX, gminnej i wojewódzkiej nr 219.
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki
Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu
a) Sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce dla terenów po³o¿onych w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, okrelone w Planie Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (zgodnie Rozporz¹dzeniami Wojewody Gdañskiego nr 11/98 i nr 12/98).
b) Projekt zabudowy i zagospodarowania dzia³ki powinien uzyskaæ pozytywne uzgodnienie z Zarz¹dem
KPK na etapie koncepcji; zalecane jest nawi¹zanie
w formie architektonicznej budynków do stylistyki
regionalnej-kaszubskiej.
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c) Obligatoryjne zachowanie i ochrona istniej¹cego
oczka wodnego, z mo¿liwoci¹ zagospodarowania
jako stawu rekreacyjnego. Wszelkie prace melioracyjne i pielêgnacyjne z nim zwi¹zane wymagaj¹
uzgodnienia z w³aciwym terenowo odzia³em Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych.
d) Ze wzglêdu na mo¿liwoæ wystêpowania gruntów
podmok³ych zaleca siê wykonanie badañ geotechnicznych gruntu przed przyst¹pieniem do realizacji
zabudowy.
e) Na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy), o sk³adzie gatunkowym w³aciwym siedliskowo i geograficznie.
f) Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej
nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe,
energia elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie
drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy).
 Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad
Energetyczny w Kartuzach.
 Gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach; odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach powinny byæ
wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
 Pod³¹czenia telefonów  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci.
 Gospodarka wodno-ciekowa:
 Zasilanie w wodê: z gminnej sieci wodoci¹gowej
 na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
 cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej
dzia³ki. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winne
byæ podoczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo
 do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach
okrelonych przez gestora sieci.
Do czasu realizacji systemu docelowego mo¿liwa jest utylizacja cieków z zastosowaniem przydomowej oczyszczalni z rozs¹czkowaniem oczyszczonych cieków na terenie w³asnej dzia³ki pod
warunkiem spe³nienia wymagañ jakim powinny
odpowiadaæ cieki bytowo gospodarcze odprowadzone do ziemi, je¿eli istniej¹ ku temu odpowiednie warunki hydrogeologiczne.
Je¿eli te warunki nie mog¹ byæ spe³nione  do
czasu wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
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 Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i przygotowania posi³ków
Ewentualne usuwanie kolizji istniej¹cych przy³¹czy infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu powinno odbywaæ siê na koszt inwestora i za zgod¹ gestora sieci.
§5

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Dla terenu nr 2 obejmuj¹cego fragment dzia³ki nr 201/13
oznaczonego na za³¹czniku graficznym nr 2 ustala siê
nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
Funkcja terenu.
Ustala siê przeznaczenie obszaru ozn. symbolem 2.MN/
U  pod zabudowê jednorodzinn¹ mieszkaniow¹ z dopuszczeniem lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych
Zasady parcelacji terenu:
Dopuszcza siê wydzielenie 1 dzia³ki budowlanej, obejmuj¹cej ca³y obszar.
Powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki.
Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe;
maks. wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy: 10,0 m;
maks. poziom posadowienia parteru: +0,6m powy¿ej
poziomu terenu;
dachy dwuspadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych
zbli¿ony do 45°;
linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu.
Obs³uga komunikacyjna:
a) Obs³uga komunikacyjna obszaru odbywaæ siê bêdzie wy³¹cznie z istniej¹cej drogi gminnej, poprzez
projektowany dojazd 1b.KX. Wyklucza siê dodatkowe, bezporednie zjazdy z drogi wojewódzkiej
nr 219.
b) Zainwestowanie terenu winno byæ poprzedzone
przebudow¹ skrzy¿owania dróg:
 1.b KX, gminnej i wojewódzkiej nr 219.
c) Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki.
Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu:
a) Sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce dla terenów po³o¿onych w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, okrelone w Planie Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (zgodnie Rozporz¹dzeniami Wojewody Gdañskiego nr 11/98 i nr 12/98).
b) Projekt zabudowy i zagospodarowania dzia³ki powinien uzyskaæ pozytywne uzgodnienie z Zarz¹dem
KPK na etapie koncepcji; zalecane jest nawi¹zanie
w formie architektonicznej budynków do stylistyki
regionalnej-kaszubskiej.
c) Ze wzglêdu na mo¿liwoæ wystêpowania gruntów
podmok³ych zaleca siê wykonanie badañ geotechnicznych gruntu przed przyst¹pieniem do realizacji
zabudowy.
d) Nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
(drzewa i krzewy), o sk³adzie gatunkowym w³aciwym siedliskowo i geograficznie.
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e) Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej
nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
f) Zakaz zabudowy w obrêbie strefy ochronnej od istniej¹cej linii energetycznej 15kV.
7. Ustalenia dot. zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej:
 Ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe,
energia elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie
drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy).
 Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad
Energetyczny w Kartuzach; obligatoryjne zachowanie istniej¹cej napowietrznej linii energetycznej 15
kV ze stref¹ ochronn¹ szer. 2 x 8,0 m, odstêpstwo 
wg pkt h).
 Gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach  odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach powinny byæ
wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
 Pod³¹czenia telefonów  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci.
 Gospodarka wodno-ciekowa:
 Zasilanie w wodê: z gminnej sieci wodoci¹gowej
 na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody.
 Obligatoryjne zachowanie istniej¹cego wodoci¹gu publicznego w80 (pas techniczny wodoci¹gu
szer. 3,0 m), ewentualne odstêpstwo  wg pkt g).
 cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej
dzia³ki. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winne
byæ podoczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo
 do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Do czasu realizacji systemu docelowego mo¿liwa
jest utylizacja cieków z zastosowaniem przydomowej oczyszczalni z rozs¹czkowaniem oczyszczonych
cieków na terenie w³asnej dzia³ki pod warunkiem
spe³nienia wymagañ jakim powinny odpowiadaæ
cieki bytowo gospodarcze odprowadzone do ziemi, je¿eli istniej¹ ku temu odpowiednie warunki hydrogeologiczne.
Je¿eli te warunki nie s¹ spe³nione  do czasu wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y gromadziæ w
szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru
cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
 Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do
mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w
dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych
i przygotowania posi³ków.
 Ewentualne usuwanie kolizji istniej¹cej infrastruktury z projektowanym zagospodarowaniem terenu powinno odbywaæ siê na koszt inwestora i za zgod¹
gestora sieci.

§6

1.
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5.

7.

7.

Dla terenu nr 3 obejmuj¹cego fragment dzia³ki nr 200/16,
oznaczonego na za³¹czniku graficznym nr 2. ustala siê
nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
Funkcja terenu.
Ustala siê przeznaczenie terenu:
 obszary ozn. symbolami 3a.MN/U i 3b. MN/U  pod
zabudowê jednorodzinn¹ mieszkaniow¹ z dopuszczeniem lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych
 obszar ozn. symbolem 3c. KX  pod dojazd  ci¹g
pieszo-jezdny.
Zasady parcelacji terenu:
Dopuszcza siê wydzielenie jednej dzia³ki budowlanej
w obszarze 3a.MN/U oraz jednej dzia³ki budowlanej w
obszarze 3b.MN/U.
Dzia³ka budowlana powinna obejmowaæ ca³¹ powierzchniê obszaru.
Szerokoæ wydzielenia dojazdu  3c.KX  min. 8,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
Powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki.
Regulacje gabarytów i formy zabudowy:
 maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe;
 maks. wysokoæ budynku od poziomu terenu do do
kalenicy: 10,0 m;
 maks. poziom posadowienia parteru: +0,6 m powy¿ej poziomu terenu;
 dachy dwuspadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych zbli¿ony do 45°;
 linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu.
Obs³uga komunikacyjna
Obs³uga komunikacyjna terenu odbywaæ siê bêdzie
przyleg³ego dojazdu istniej¹cego.
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno byæ
spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki
Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu
 Sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce dla terenów po³o¿onych w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, okrelone w Planie Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (zgodnie Rozporz¹dzeniami Wojewody Gdañskiego nr 11/98 i nr 12/98).
 Projekt zabudowy i zagospodarowania dzia³ki powinien uzyskaæ pozytywne uzgodnienie z Zarz¹dem
KPK na etapie koncepcji; zalecane jest nawi¹zanie
w formie architektonicznej budynków do stylistyki
regionalnej-kaszubskiej.
 Na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy), o sk³adzie gatunkowym w³aciwym siedliskowo i geograficznie.
 Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej
nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Ustalenia dot. zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej:
Ogrzewanie: indywidualne, z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników
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proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe, energia
elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny
energetycznej, pompy cieplne, spalanie drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy).
Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad Energetyczny w Kartuzach.
Gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach;
odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych
w szczelnych zbiornikach powinny byæ wywo¿one
przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
Pod³¹czenia telefonów  stosownie do warunków okrelonych przez operatora sieci.
Gospodarka wodno-ciekowa:
 zasilanie w wodê: z gminnej sieci wodoci¹gowej 
na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cego wodoci¹gu
w40 (pas techniczny wodoci¹gu szer. 3,0 m), ewentualne odstêpstwo  wg pkt. h;
 cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej
dzia³ki. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed
odprowadzeniem do gruntu winne byæ podoczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
 odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Do czasu realizacji systemu docelowego mo¿liwa
jest utylizacja cieków z zastosowaniem przydomowej oczyszczalni z rozs¹czkowaniem oczyszczonych
cieków na terenie w³asnej dzia³ki pod warunkiem
spe³nienia wymagañ jakim powinny odpowiadaæ
cieki bytowo gospodarcze odprowadzone do ziemi, je¿eli istniej¹ ku temu odpowiednie warunki hydrogeologiczne.
Je¿eli te warunki nie mog¹ byæ spe³nione  do czasu
wybudowania sieci kanalizacji cieki nale¿y gromadziæ
w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem odbioru
cieków przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i przygotowania posi³ków.
Ewentualne usuwanie kolizji istniej¹cej infrastruktury z
projektowanym zagospodarowaniem terenu powinno
odbywaæ siê na koszt inwestora i za zgod¹ gestora sieci.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§7
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowo powo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§8
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne-
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go gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
RNMiG Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1990 r. Nr 8, poz. 50), z póniejszymi zmianami.
§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) uwidocznienia w planie wymienionym w § 8 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9 który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kartuzy
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXVII/413/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Kie³pino, dzia³ki nr 190/1 i 170/17.
Na podstawie art. 7 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy o samorz¹dzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.: Dz. U z 1996 r. 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, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009), Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala, co
nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 RNMiG Kartuzy z dnia 22
lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z dnia 20
grudnia 1990 r.) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi
uchwa³¹ Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 8, poz. 43); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29
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listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 45; uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 30, poz. 156; uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12
marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12, poz. 41); uchwa³¹
Nr XXVII/224/96 z dnia 8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 1, poz. 3), obejmuj¹cy obszar nieruchomoci
oznaczonych jako dzia³ki nr 190/1 i 170/17, po³o¿onych
we wsi Kie³pino, przeznaczonych dotychczas pod u¿ytkowanie rolnicze i us³ugi  na teren przeznaczony pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi.
§2
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi: 0%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce obszary, dla których obowi¹zuj¹ odrêbne ustalenia planu,
 symbole obszarów,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 strefa ochronna od linii energetycznej.
§4
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Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu 1 MN/U i
2.MN/U ustala siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie sposobu u¿ytkowania i zabudowy:
Funkcja terenu.
Ustala siê przeznaczenie obszarów oznaczonych 1.MN/U,
2.MN/U, pod mieszkalnictwo jednorodzinne z dopuszczeniem lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych, wraz z niezbêdnymi dojazdami pieszo-jezdnymi.
Zasady parcelacji terenu:
a) Dopuszcza siê wydzielenie:
 w obrêbie obszaru 1 MN/U  maks. 2 dzia³ek budowlanych,
 w obrêbie obszaru 2 MN/U  maks. 11 dzia³ek budowlanych.
b) Wielkoæ wydzielonej dzia³ki budowlanej nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 1000 m2.
W projekcie podzia³u geodezyjnego terenu nale¿y
uwzglêdniæ koniecznoæ zapewnienia dojazdu do
ka¿dej wydzielonej dzia³ki budowlanej, przy czym
szerokoæ wydzielanego dojazdu o charakterze ci¹gu pieszo-jezdnego  min 8,0 m.
Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej  20% jej powierzchni.
Regulacje gabarytów i formy zabudowy;
maks. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygna-

cja + poddasze u¿ytkowe;
maks. wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy: 10,0 m;
maks. poziom posadowienia parteru: + 0,8 m nad poziomem terenu;
dachy dwuspadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych
zbli¿ony do 45°;
linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu.
6. Obs³uga komunikacyjna
a) Ustala siê, ¿e obs³uga komunikacyjna odbywaæ siê
bêdzie bezporednio z ul. Szkolnej oraz poprzez ci¹gi pieszo-jezdne istniej¹ce i projektowane.
b) Zainwestowanie terenu powinno byæ poprzedzone
przebudow¹ skrzy¿owania dróg: wojewódzkiej nr
224 i ul. Szkolnej.
c) Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki.
7. Ustalenia specjalne w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu.
Sposób zagospodarowania i zabudowy terenu powinien spe³niaæ wymagania okrelone dla Kartuskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ;
Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59 poz. 294),
Zalecane jest nawi¹zanie formami architektonicznymi
budynków do stylistyki regionalnej-kaszubskiej.
Zakaz sytuowania obiektów w zasiêgu strefy ochronnej od istniej¹cej linii energetycznej napowietrznej,
oznaczonej na rysunku planu (szer. 2 x 8,0 m).
Na dzia³ce nale¿y wprowadziæ, jako element kompozycji zagospodarowania dzia³ki zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie  drzewa i krzewy, o sk³adzie gatunkowym
w³aciwym siedliskowo i geograficznie.
Ewentualne uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z prowadzonej
dzia³alnoci us³ugowej nie mog¹ wykraczaæ poza granice dzia³ki budowlanej.
Obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
§5
1. Dla terenów oznaczonych symbolami 3.KD i 4.KL ustala
siê nastêpuj¹ce regulacje w zakresie ich u¿ytkowania:
3 KD  teren przeznaczony pod publiczn¹ drogê dojazdow¹ gminn¹ (poszerzenie drogi istniej¹cej  ul. Szkolnej do szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych min.
12,0 m ÷ 15,0 m wraz z istniej¹cym wydzieleniem drogi).
4 KL  teren przeznaczony pod komunikacjê publiczn¹
i pas techniczny uzbrojenia publicznego, przyleg³y do
drogi wojewódzkiej nr 224; min. szer. w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m.
2. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej  jak w § 6.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
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dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe, energia elektryczna wykorzystywana podczas dobowej
doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie drewna, odpadów postolarskich lub specjalnie preparowanej s³omy, itp.).
Elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej sieci NN  na warunkach okrelonych przez Zak³ad Energetyczny w Kartuzach.
Konieczne zachowanie istniej¹cej napowietrznej linii
energetycznej 15 kV ze stref¹ ochronn¹ szer. 2 x 8,0 m,
odstêpstwo  wg pkt 8.
Gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach;
odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych
w szczelnych zbiornikach powinny byæ wywo¿one
przez wyspecjalizowan¹ jednostkê.
Pod³¹czenia telefonów: stosownie do warunków okrelonych przez operatora sieci.
Gospodarka wodno-ciekowa:
 zasilanie w wodê: z gminnej sieci wodoci¹gowej 
na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody,
 cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki,
 odprowadzenie cieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków, na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych i przygotowania posi³ków.
Prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego: na warunkach okrelonych przez gestora sieci, przy czym zaleca siê prowadzenie sieci w pasmach wydzielanych jako
drogi dojazdowe, lub pasy techniczne uzbrojenia.
Ewentualne usuwanie kolizji istniej¹cej infrastruktury z
projektowanym zagospodarowaniem terenu powinno
odbywaæ siê na koszt inwestora i za zgod¹ gestora sieci.
ROZDZIA£ IV
Ustalenia koñcowe
§7

W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowopowo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§8
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
RNMiG Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1990 r. Nr 8, poz. 50, z póniejszymi zmianami.
§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach;
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 8 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9 który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXV/250/2001
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê letniskow¹ czêci dzia³ki nr 20/54 we wsi Czernica gm. Brusy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136), Rada Miejska
uchwala:
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê letniskow¹ czêci dzia³ki nr 20/54
we wsi Czernica gm. Brusy, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Plan obejmuje pó³nocno  wschodni¹ czêæ dzia³ki nr
20/54 po³o¿onej we wsi Czernica gm. Brusy, na po³udniowy wschód od drogi Mêcika³  centrum wsi Czernica, oko³o 100 m na pó³noc od Jeziora Kosobudno.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu literami UTL;
2) teren leny, oznaczony na rysunku planu literami LS;
3) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony
na rysunku planu literami EE;
4) teren urz¹dzeñ odprowadzania cieków, oznaczony na rysunku planu literami NO;
5) tereny dróg dojazdowych pieszo  jezdnych, oznaczone na rysunku planu literami KY;
6) teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu literami KD.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) granica strefy ochronnej Jeziora Kosobudno;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg.
§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Miejskiej;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczony symbolem sk³adaj¹cym siê z liczby
wskazuj¹cej kolejny numer terenu oraz liter okrelaj¹cych rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 6.1. Wyznacza siê tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 UTL, 2 UTL i
3 UTL.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) zabudowê letniskow¹ wolno stoj¹c¹ na wydzielonych dzia³kach;
2) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych, których architektura musi byæ dostosowana do architektury budynków letniskowych;
3) wydzielenie w budynkach letniskowych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych;
4) realizacjê ogrodzeñ a¿urowych z zaleceniem ¿ywop³otów  zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych.
3. Na terenach, okrelonych w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne gruntu;
2) uwzglêdniæ strefê ochronn¹ Jeziora Kosobudno,
wyznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 100
m od jego linii brzegowej, w której wprowadza
siê zakaz zabudowy;
3) pozostawiæ co najmniej 70% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej niezabudowanej i nieutwardzonej  w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹;
4) przewidzieæ na ka¿dej dzia³ce co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;

§

§

§

§
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5) wyznaczyæ na ka¿dej dzia³ce miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony
do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez
w³adze administracyjne gminy  gospodarka
odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
4. Formê budynków, na terenie okrelonym w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki letniskowe o wysokoci do II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê
ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki gospodarcze (wzglêdnie gara¿e) parterowe  dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe;
3) poziom posadowienia parteru budynków 
maks. 0,6 m powy¿ej redniej wysokoci terenu;
4) dachy wysokie o spadku po³aci od 45° do 50°
kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych;
5) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych
materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno;
6) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do
form wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej
 projekty architektoniczno  budowlane obiektów nale¿y uzgodniæ z Dyrekcj¹ Zaborskiego
Parku Krajobrazowego;
7) w przypadku realizacji budynków gospodarczych, zabudowie w obrêbie jednej dzia³ki nale¿y nadaæ formê zabudowy zagrodowej, polegaj¹cej na uporz¹dkowaniu i zintegrowaniu wszystkich obiektów wolno stoj¹cych w zespole siedliska.
7.1. Wyznacza siê teren leny, oznaczony na rysunku
planu symbolem 4 LS.
2. Dopuszcza siê podzia³ i w³¹czenie terenu lenego,
wymienionego w ust. 1, w granice s¹siednich dzia³ek zabudowy letniskowej  bez prawa jego zabudowy i wyrêbu drzew, pozostawiaj¹c grunty lene
w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
8.1. Wyznacza siê teren zieleni, oznaczony na rysunku
planu symbolem 5 ZP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza siê
realizacjê sieci uzbrojenia terenu oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
9.1. Wyznacza siê teren urz¹dzeñ odprowadzenia cieków  przepompowni cieków, przeznaczony dla
realizacji celów publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 6 NO.
2. W przypadku wyznaczenia zamiennej lokalizacji
przepompowni dopuszcza siê w³¹czenie terenu, o
którym mowa w ust. 1, w granice terenu 3 UTL.
10.1. Wyznacza siê tereny komunikacji:
1) dróg dojazdowych pieszo  jezdnych szerokoci 5,0 m, oznaczonych na rysunku planu symbolami 7 KY i 8 KY;
2) drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 9 KD.
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2. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce drogi dojazdowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w pasie o szerokoci 9,0 m
(jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoci min. 2,0 m).
3. Na terenach, okrelonych w ust. 1, przeznaczonych dla
realizacji celów publicznych, dopuszcza siê realizacjê
sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 3
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych planem
§ 11.1. Obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na
rysunku planu.
3. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej
sieci wodoci¹gowej  do czasu jej wybudowania
nie dopuszcza siê wykonywania w³asnych ujêæ
wody na poszczególnych wydzielonych dzia³kach.
4. Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.
5. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
dróg, parkingów i placów przed odprowadzeniem
do odbiornika winny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
6. Wprowadza siê zakaz stosowania szczelnych
zbiorników na nieczystoci  na w³acicieli nieruchomoci nak³ada siê obowi¹zek odprowadzenia
cieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
Na okres tymczasowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków systemem kanalizacji do przepompowni zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 6 NO z okresowym wywo¿eniem taborem
specjalistycznym do punktu zlewnego zlokalizowanego w granicach oczyszczalni cieków.
7. Zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie przy³¹czami kablowymi z projektowanej linii
kablowej elektroenergetycznej n.n. z projektowanej stacji transformatorowej, zlokalizowanej poza
granicami uchwalenia planu.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
8. Nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków nieuci¹¿liwe dla rodowiska  ekologicznie czyste
(np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 12.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy uchwalonego uchwa³¹ Nr XX/130/92 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg.
Nr 11, poz. 198 z dnia 5 padziernika 1992 r. z
pón. zm.), w granicach okrelonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia niniejszej
uchwa³y.
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§ 13.Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 14.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 15.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXVI/260/2001
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brusy.
Na podstawie art. 7 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy o samorz¹dzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.: Dz. U z 1996 r. Nr13,
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, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 99 po³o¿onej we wsi Orlik
gm. Brusy zwany dalej planem nr 1.
§ 2.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 63 po³o¿onej we wsi Windorp gm. Brusy zwany dalej planem nr 2.
§ 3.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 225 po³o¿onej we wsi Ma³e
Glino gm. Brusy zwany dalej planem nr 3.
§ 4.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 462 po³o¿onej w miejscowoci Okrêglik gm. Brusy (obrêb geodezyjny Mêcika³) zwany dalej planem nr 4.
§ 5.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla dzia³ki nr 356 po³o¿onej we wsi
Czarni¿ gm. Brusy zwany dalej planem nr 5.
§ 6.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 142 po³o¿onej we wsi Huta
gm. Brusy zwany dalej planem nr 6.
§ 7.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 275/1 po³o¿onej we wsi Ma³e
Che³my gm. Brusy zwany dalej planem nr 7.
§ 8.Plany stanowi¹ jednoczenie zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Brusy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr II/13/94
Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 lipca 1994 r (Dz.
Urz. Woj. Bydg. Nr 14, poz. 161 z dnia 19 padziernika
1994 r. z pón. zm.).
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 9.Granice uchwalenia planów po³o¿onych na terenie
gminy Brusy obejmuj¹:
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1) plan nr 1  teren dzia³ki nr 99 we wsi Orlik,
2) plan nr 2  teren dzia³ki nr 63 we wsi Windorp,
3) plan nr 3  teren dzia³ki nr 225 we wsi Ma³e Glino,
4) plan nr 4  teren dzia³ki nr 462 w miejscowoci
Okrêglik (obrêb geodezyjny Mêcika³),
5) plan nr 5  teren dzia³ki nr 356 we wsi Czarni¿,
6) plan nr 6  teren dzia³ki nr 142 we wsi Huta,
7) plan nr 7  teren dzia³ki nr 275/1 we wsi Ma³e Che³my.
§ 10.Przedmiotem ustaleñ planów o których mowa w § 1-§ 7 s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem MN,
2) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej oznaczony symbolem MN/U,
3) tereny zabudowy mieszkalno  us³ugowej oznaczone symbolami MNU,
4) tereny rolne oznaczone symbolem RP,
5) teren us³ug sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem US,
6) tereny komunikacji przeznaczone na realizacjê celów publicznych oznaczone symbolami KX, KD, KL.
§ 11.1. Integraln¹ czêci¹ planów s¹ rysunki planów:
1) rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 stanowi¹cy
Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) rysunek planu nr 2 w skali 1:1000 stanowi¹cy
Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3) rysunek planu nr 3 w skali 1:1000 stanowi¹cy
Za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y,
4) rysunek planu nr 4 w skali 1:1000 stanowi¹cy
Za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y.
5) rysunek planu nr 5 w skali 1:500 stanowi¹cy
Za³¹cznik Nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) rysunek planu nr 6 w skali 1:1000 stanowi¹cy
Za³¹cznik Nr 6 do niniejszej uchwa³y.
7) rysunek planu nr 7 w skali 1:500 stanowi¹cy
Za³¹cznik Nr 7 do niniejszej uchwa³y,
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹:
1) granice opracowania i uchwalenia planów,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych w kierunku drogi linii zabudowy,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone.
§ 12.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie:
a) nr 1  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
nr 1, okrelone w § 13 i § 20 niniejszej Uchwa³y,
b) nr 2  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
nr 2, okrelone w § 14 i § 20 niniejszej Uchwa³y,
c) nr 3  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
nr 3, okrelone w § 15 i § 20 niniejszej Uchwa³y,
d) nr 4  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
nr 4, okrelone w § 16 i § 20 niniejszej Uchwa³y,
e) nr 5  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
nr 5, okrelone w § 17 i § 20 niniejszej Uchwa³y,
f) nr 6  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
nr 6, okrelone w § 18 i § 20 i § 11niniejszej
Uchwa³y,
g) nr 7  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
nr 7, okrelone w § 19 § 20 niniejszej Uchwa³y,
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹
Uchwa³ê Rady Miejskiej w Brusach,
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3) rysunku planu:
a) nr 1  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
niniejszej uchwa³y,
b) nr 2  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
niniejszej uchwa³y,
c) nr 3  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3
niniejszej uchwa³y,
d) nr 4  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4
niniejszej uchwa³y,
e) nr 5  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5
niniejszej uchwa³y,
f) nr 6  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6
niniejszej uchwa³y,
g) nr 7  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 7
niniejszej uchwa³y,
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Rozdzia³ 2
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu
§ 13.Ustalenia dla obszaru objêtego planem nr 1, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y o powierzchni
0,75 ha (Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y):
1) Wydziela siê teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu nr 1 symbolem MN o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
b) dachy wysokie o spadku 30°-50°,
c) nieprzekraczalne w stronê drogi linie zabudowy okrelono na rysunku planu,
d) co najmniej 30% terenu nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ,
2) Wydziela siê pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej drogi oznaczony symbolem KD,
3) Dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu (przyk³adowy orientacyjny podzia³ pokazano na rysunku planu nr 1) na dzia³ki o powierzchni min. 1000,00 m2,
4) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej studni oraz projektowanej sieci wodoci¹gowej,
5) Do czasu wybudowania gminnej sieci kolektorów
sanitarnych odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych.
§ 14.Ustalenia dla obszaru objêtego planem nr 2, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwa³y o orientacyjnej
powierzchni 3,56 ha (Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y):
1) Wydziela siê teren zabudowy mieszkaniowej i
us³ugowej oznaczony na rysunku planu nr 2 symbolem MN/U o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) powierzchniê ekologicznie czynn¹ na co najmniej 50% powierzchni dzia³ki, któr¹ nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ (wskazane gatunki wystêpuj¹ce w krajobrazie),
b) budynki wolno stoj¹ce, parterowe o dachach
wysokich (ewentualnie z poddaszem u¿ytkowym) ze spadkiem 45°-52°,
c) zabudowê (budynek mieszkalny, us³ugowe i budynki gospodarcze oraz ma³¹ architekturê) na
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poszczególnych dzia³kach nale¿y kszta³towaæ
o formie inspirowanej i nawi¹zuj¹cej do tradycyjnych siedlisk budownictwa wiejskiego
wystêpuj¹cego na obszarze Kaszub,
d) dopuszcza siê ciankê kolankow¹ o wysokoci do 1,0 m,
e) poziom posadowienia parteru budynków do
0,6 m,
f) szczyty budynków zaleca siê wykoñczyæ
drewnem,
g) pokrycie dachów materia³ami naturalnymi
np. trzcina, gont, a tak¿e dachówka ceramiczna lub cementowa,
h) zaleca siê stosowaæ stonowan¹ kolorystykê
dachów jak br¹z, grafit, ciemna zieleñ, kolor
naturalnej dachówki ceramicznej,
i) zakaz stosowania jaskrawo  czerwonych dachów,
j) w elewacjach zewnêtrznych budynków nale¿y stosowaæ rozwi¹zania i detale architektoniczne wystêpuj¹ce w budownictwie regionalnym, a tak¿e materia³y naturalne takie jak:
kamieñ, drewno, wzglêdnie strzecha,
k) projekty architektoniczne wymagaj¹ opinii
Zaborskiego Parku Krajobrazowego,
l) linia zabudowy od drogi jak na rysunku planu, od jeziora i rzeki linia zabudowy min. 100
m,
m) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi
przepisami,
2) zakaz wtórnych podzia³ów,
3) Zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia
do czasu realizacji wodoci¹gu wiejskiego,
4) Odprowadzenie cieków do przydomowej oczyszczalni cieków,
5) Wydziela siê teren rolny oznaczony symbolem
RP bez prawa zabudowy.
6) Wydziela siê pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej drogi oznaczony symbolem KL.
§ 15.Ustalenia dla obszaru objêtego planem nr 3, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwa³y (Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y):
1) Wydziela siê teren zabudowy mieszkalno  us³ugowej oznaczony na rysunku planu nr 3 symbolem MNU o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
b) dachy wysokie o spadku 30°-50°,
c) nieprzekraczalne w stronê drogi linie zabudowy okrelono na rysunku planu,
d) co najmniej 30% terenu nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ,
2) Wydziela siê pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej drogi oznaczony symbolem KL,
3) Dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu (przyk³adowy
orientacyjny podzia³ pokazano na rysunku planu),
4) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu,
5) Do czasu wybudowania gminnej sieci kolektorów
sanitarnych odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych.
§ 16.Ustalenia dla obszaru objêtego planem nr 4, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwa³y (Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y):
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1) Wydziela siê teren zabudowy mieszkalno  us³ugowej oznaczony na rysunku planu nr 4 symbolami 1MNU, 2MNU o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
b) dachy wysokie o spadku 30°-50°,
c) co najmniej 30% terenu nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ,
2) Wydziela drogê dojazdow¹ oznaczon¹ symbolem
KD o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
min.10,0 m,
3) Dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu (przyk³adowy orientacyjny podzia³ pokazano na rysunku planu nr 4) na dzia³ki o powierzchni min. 1000,00 m2,
4) Dojazd do terenu MNU poprzez ustalon¹ s³u¿ebnoæ drogi,
5) Zaopatrzenie w wodê z indywidualnych ujêæ,
6) Do czasu realizacji wiejskiego systemu kanalizacji odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych lub przydomowych oczyszczalni cieków.
§ 17.Ustalenia dla obszaru objêtego planem nr 5, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwa³y (Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y):
1) Wydziela siê teren zabudowy mieszkalno  us³ugowej oznaczony na rysunku planu nr 5 symbolem MNU o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
b) dachy wysokie o spadku 30°-50°,
c) nieprzekraczalne w stronê drogi linie zabudowy okrelono na rysunku planu,
d) co najmniej 20% terenu nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ,
2) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu,
3) Do czasu realizacji wiejskiego systemu kanalizacji odprowadzenie cieków do istniej¹cego zbiornika bezodp³ywowego.
§ 18.Ustalenia dla obszaru objêtego planem nr 6, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwa³y o orientacyjnej
powierzchni 2,65 ha (Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y):
1) Wydziela siê teren zabudowy mieszkalno  us³ugowej oznaczony na rysunku planu nr 6 symbolem MNU o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
b) dachy wysokie o spadku 30°-50°,
c) nieprzekraczalne w stronê drogi linie zabudowy okrelono na rysunku planu,
d) co najmniej 30% terenu nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ,
2) Dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu,
3) Wydziela siê teren us³ug sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem US,
4) Wydziela siê ci¹g pieszo  jezdny oznaczony
na rysunku planu symbolem KX o szerokoci min.
5,0 m,
5) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego ujêcia,
6) Odprowadzenie cieków do istniej¹cego i projektowanych szczelnych zbiorników bezodp³ywowych do czasu realizacji wiejskiego systemu kanalizacji.
§ 19.Ustalenia dla obszaru objêtego planem nr 7, o którym mowa w § 7 niniejszej uchwa³y o orientacyjnej
powierzchni 0,29 ha (Za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y):

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 895, 896

 1974 

1) Wydziela siê teren zabudowy mieszkalno  us³ugowej oznaczony na rysunku planu nr 7 symbolem MNU o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
b) dachy wysokie o spadku 30°-50°,
c) nieprzekraczalne w stronê drogi linie zabudowy okrelono na rysunku planu,
d) co najmniej 30% terenu nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ,
2) Wydziela siê pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej drogi oznaczony symbolem KL,
3) Dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu (przyk³adowy orientacyjny podzia³ pokazano na rysunku planu nr 7),
4) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu,
5) Odprowadzenie cieków do istniej¹cego i projektowanych szczelnych zbiorników bezodp³ywowych do czasu realizacji wiejskiego systemu kanalizacji.
§ 20.Uchwala siê ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru
objêtego planem o nastêpuj¹cej treci:
1) zaopatrzenie w wodê dla poszczególnych terenów
zgodnie z § 13  § 19. Zamiast planowanego zaopatrzenia w wodê z indywidualnych ujêæ do czasu wybudowania wodoci¹gu wiejskiego zaleca siê
budowê lokalnego ujêcia wody pokrywaj¹cego
zapotrzebowania wszystkich u¿ytkowników zlokalizowanych na dzia³ce nr 63 we wsi Windorp oraz
na dzia³ce nr 462 w miejscowoci Okrêglik (obrêb geodezyjny Mêcika³),
2) odprowadzenie cieków dla poszczególnych terenów zgodnie z § 13  § 19. Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê tymczasowe stosowanie zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków
na oczyszczalnie. W momencie wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej nakazuje siê zlikwidowanie zbiorników bezodp³ywowych i pod³¹czenie do niej wszystkich obiektów,
3) gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach,
4) wody opadowe z powierzchni utwardzonych
dróg, parkingów i placów przed odprowadzeniem
do odbiornika winny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
5) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych lub
projektowanych przy³¹czy z linii niskiego napiêcia ze stacji transformatorowych zlokalizowanych
poza terenami opracowania,
6) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych
na obiekt zabytkowy prace nale¿y wstrzymaæ do
momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
7) owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC,
8) w projektowanych obiektach zaleca siê zastosowaæ ogrzewanie ekologiczne (np. elektryczne, olejowe lub gazowe),
9) wjazdy na tereny poszczególnych nieruchomoci
nie mog¹ kolidowaæ z drzewami przydro¿nymi.

10) projektowana zabudowa powinna nawi¹zywaæ do tradycji architektury regionalnej i do zabudowy w s¹siedztwie,
11) na terenach objêtych planami, o których mowa w § 1
 § 7 dopuszcza siê:
a) us³ugi wolnostoj¹ce, wydzielone w budynku mieszkalnym lub dobudowanie do niego pod warunkiem,
¿e ich ewentualna uci¹¿liwoæ nie bêdzie wykraczaæ poza granice dzia³ki lub dzia³ek stanowi¹cych
w³asnoæ jednego inwestora i je¿eli przy wykonywanych pracach nie wystêpuj¹ py³y lub substancje szkodliwe dla zdrowia, a ha³as nie przekracza
dopuszczalnych wartoci poziomu dwiêku w budynkach mieszkalnych okrelonych w Polskich
Normach (np. handel, lekarz, prawnik, krawiec itp.);
a wszelkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej bêd¹ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
b) dopuszcza siê lokalizacjê na dzia³kach budynków
gospodarczych których formê architektoniczn¹
nale¿y zharmonizowaæ z architektur¹ budynków
mieszkalnych.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 21.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ wprowadziæ zmianê w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Brusy
uchwalonym uchwa³¹ Nr II/13/94 Rady Miejskiej w
Brusach z dnia 28 lipca 1994 r (Dz. Urz. Woj. Bydg.
Nr 14, poz. 161 z dnia 19 padziernika 1994 r. z pón.
zm.) polegaj¹c¹ na wprowadzeniu na rysunku planu granic obowi¹zywania niniejszych planów miejscowych zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr
4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§ 22.Uchwala siê dla terenu objêtego planem 0% op³atê
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 23.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§ 24.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXVI/261/2001
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych na obszarze gminy Brusy we wsiach: Czarni¿, Kinice i Lubnia.
Na podstawie art. 7 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy o samorz¹dzie
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gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.: Dz. U z 1996 r. Nr13,
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, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Miejska
uchwala:
§ 1.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
terenów po³o¿onych na obszarze gminy Brusy we
wsiach: Czarni¿, Kinice i Lubnia, w granicach okrelonych na rysunkach planów w skalach 1:500 i
1:1000, stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 ¸ 4 do niniejszej
uchwa³y.
DZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 2.Miejscowe plany, o których mowa w § 1, obejmuj¹
tereny po³o¿one na obszarze gminy Brusy:
1) czêæ dzia³ki nr 389/30  po³o¿onej w zachodniej
czêci wsi Czarni¿, na po³udnie od drogi powiatowej Czyczkowy  Czersk, w granicach okrelonych
na za³¹czniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia zawarte w Rozdzia³ach 1 i 4 uchwa³y;
2) dzia³kê nr 633/2  po³o¿on¹ w pó³nocno  zachodniej czêci wsi Kinice, w granicach okrelonych na
za³¹czniku graficznym Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
w obrêbie których wprowadza siê ustalenia zawarte w Rozdzia³ach 2 i 4 uchwa³y;
3) czêæ dzia³ki nr 379  po³o¿onej w po³udniowej czêci wsi Lubnia, po wschodniej stronie drogi powiatowej Lubnia  Ma³e Glino, w granicach okrelonych na za³¹czniku graficznym Nr 3 do niniejszej
uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia zawarte w Rozdzia³ach 3 i 4 uchwa³y;
4) czêæ dzia³ki nr 297/2  po³o¿onej w po³udniowej
czêci wsi Lubnia, po zachodniej stronie drogi powiatowej Lubnia  Ma³e Glino, w granicach okrelonych na za³¹czniku graficznym Nr 4 do niniejszej uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê
ustalenia zawarte w Rozdzia³ach 3 i 4 uchwa³y.
§ 3. Przedmiotem ustaleñ planów wymienionych w § 1 s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunkach planów literami MN;
2) teren zabudowy mieszkalno  us³ugowej, oznaczony na rysunku planu literami MU;
3) teren ci¹gu pieszo  jezdnego, oznaczony na rysunku planu literami KY;
4) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunkach
planów literami KD;
5) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunkach planów literami KL.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planów wymienionych w § 1 s¹
rysunki planów w skali 1:500 i 1:1000, stanowi¹ce
za³¹czniki Nr 1 ¸ 4 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planów wymienionych
w § 1 nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice uchwalenia miejscowych planów;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
 cile okrelone;
3) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone;
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg i ci¹gu pieszo  jezdnego.
§ 5.Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planach  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wymienionych w § 1, okrelone w Dziale II niniejszej uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Miejskiej;
3) rysunkach planów  nale¿y przez to rozumieæ rysunki planów na mapach sytuacyjno  wysokociowych w skali 1:500 i 1:1000, stanowi¹ce za³¹czniki
Nr 1 ¸ 4 do niniejszej uchwa³y;
4) numerze dzia³ki  nale¿y przez to rozumieæ numer
wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
5) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren oznaczony
na rysunkach planów literami okrelaj¹cymi rodzaj
przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE I ZASADY
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
Rozdzia³ 1
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu we wsi Czarni¿
§ 6.1. Wyznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ teren
oznaczony literami MN, obejmuj¹cy obszar pozosta³y po wydzieleniu z czêci dzia³ki nr 389/30, zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y, terenu przeznaczonego na poszerzenie przylegaj¹cej drogi lokalnej, oznaczonego literami KL.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1:
1) dopuszcza siê przeznaczenie terenu dla realizacji potrzeb jednego inwestora lub podzia³ na
maks. 2 dzia³ki budowlane o zbli¿onej powierzchni;
2) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 50% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ linii elektroenergetycznej WN-110 kV, o której mowa w § 10
ust. 14;
4) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii
niskiego napiêcia, po jej przed³u¿eniu;
5) obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Chojnicko  Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
6) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 4 uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu we wsi Kinice
§ 7.1. Wyznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ teren
oznaczony literami MN, obejmuj¹cy obszar pozosta³y po wydzieleniu z dzia³ki nr 633/2, zgodnie z
rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do
uchwa³y, terenu przeznaczonego na poszerzenie
przylegaj¹cej drogi dojazdowej, oznaczonego literami KD.
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) dopuszcza siê przeznaczenie terenu dla realizacji potrzeb jednego inwestora lub podzia³ na maks. 2 dzia³ki budowlane o zbli¿onej powierzchni;
2) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i
nieutwardzonej;
3) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii niskiego napiêcia;
4) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w Rozdziale 4 uchwa³y.
Rozdzia³ 3
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego terenów we wsi Lubnia
§ 8.1. Wyznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ tereny oznaczone literami MN, obejmuj¹ce obszar pozosta³y po wydzieleniu z czêci dzia³ki nr 379, zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y;
1) terenu ci¹gu pieszo  jezdnego szerokoci 5,0
m, oznaczonego literami KY;
2) terenu przeznaczonego na poszerzenie przylegaj¹cej drogi lokalnej, oznaczonego literami KL.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 50% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) dopuszcza siê podzia³ ³¹cznie na maks. 5 dzia³ek
budowlanych o minimalnej szerokoci zgodnej
z rysunkiem planu;
3) zasilanie w energiê elektryczn¹ z linii niskiego
napiêcia wyprowadzonej ze stacji transformatorowej Lubnia Wie zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu, wspólnie z zasilaniem
terenu dzia³ki nr 297/2;
4) nakazuje siê uwzglêdniæ strefê ochrony konserwatorskiej B,o której mowa w § 10 ust. 2;
5) nakazuje siê uwzglêdniæ strefê ochrony archeologicznej W,o której mowa w § 10 ust. 3;
6) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w
Rozdziale 4 uchwa³y.
§ 9.1. Wyznacza siê pod zabudowê mieszkalno  us³ugow¹ teren oznaczony literami MU, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 297/2, zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza siê:
1) przeznaczenie ca³ego terenu dla realizacji potrzeb
jednego inwestora;
2) rozbudowê, przebudowê, remonty oraz modernizacjê istniej¹cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
3) rozbudowê, przebudowê, remonty, modernizacjê oraz zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cych budynków gospodarczych;
4) realizacjê obiektów us³ugowych (w tym handlowych) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do
budynku mieszkalnego;
5) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej (w
tym handlowej) w jednym obiekcie;
6) dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹) spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 4.
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3. Na terenie okrelonym w ust.1:
1) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i
nieutwardzonej;
2) zasilanie w energiê elektryczn¹ z linii niskiego napiêcia wyprowadzonej ze stacji transformatorowej
Lubnia Wie zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu, wspólnie z zasilaniem terenu dzia³ki
nr 379;
3) nakazuje siê uwzglêdniæ strefê ochrony konserwatorskiej B,o której mowa w § 10 ust. 2;
4) obowi¹zuj¹ odpowiednie wymogi zawarte w Rozdziale 4 uchwa³y.
4. Dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) musi spe³niaæ
wymóg zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne dzia³ki. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na dzia³ce
w³asnej inwestora  obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami.
Rozdzia³ 4
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych planami
§ 10.1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych na rysunkach planów literami MN, oraz na
terenie zabudowy mieszkalno  us³ugowej, oznaczonym literami MU, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno
stoj¹c¹;
2) realizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych
do budynków mieszkalnych;
3) wydzielenie w budynku mieszkalnym lub gospodarczym pomieszczenia handlowego lub o
innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa odpowiadaj¹cego pomieszczeniom
pracy, przy czym dzia³alnoæ us³ugowa mo¿e
byæ prowadzona jedynie wewn¹trz budynku.
2. Wyznacza siê strefy ochrony konserwatorskiej B,
obejmuj¹ce obszary podlegaj¹ce rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych oraz
charakteru i skali nowej zabudowy. Przebudowy
istniej¹cych obiektów oraz lokalizacje nowych nale¿y uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3. Wyznacza siê strefê ochrony archeologicznej W,
obejmuj¹c¹ rozpoznany lub potencjalny obszar
wystêpowania stanowisk archeologicznych.
Wszelkie prace ziemne nale¿y uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne o wysokoci do II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki us³ugowe i gospodarcze (wzglêdnie
gara¿e) parterowe  dopuszcza siê poddasze
u¿ytkowe;
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3) dachy wysokie o spadku po³aci od 45° do 50° kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³ami
przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub grafitowym
 zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych;
4) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych
materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ,
drewno;
5) poziom posadowienia parteru budynków na terenach po³o¿onych w granicach Chojnicko  Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu maks. 0,6
m powy¿ej redniej wysokoci terenu, za na pozosta³ych terenach maks. 1,2 m;
6) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ na-wi¹zywaæ do
form wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej, a
architektura projektowanych budynków gospodarczych i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹ budynków mieszkalnych  budynki dobudowane do budynków mieszkalnych lub us³ugowych musz¹ tworzyæ z nimi jednolit¹ ca³oæ architektoniczn¹.
Nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na rysunkach planów.
Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ
jednego inwestora nale¿y przewidzieæ co najmniej 1
miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo, a
w przypadku dzia³alnoci us³ugowej, w iloci niezbêdnej dla profilu prowadzonej dzia³alnoci.
Dla terenów wyznaczonych w planach ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ bezporednio z przylegaj¹cych
do nich dróg publicznych  wjazdy na dzia³ki nie mog¹
kolidowaæ z drzewami przydro¿nymi.
Wyznaczone tereny komunikacji obejmuj¹ce teren ci¹gu pieszo  jezdnego (KY), tereny przeznaczone na
poszerzenie przylegaj¹cych dróg dojazdowych (KD) i
dróg lokalnych (KL), przeznacza siê docelowo dla realizacji celów publicznych. Dopuszcza siê na nich realizacjê sieci uzbrojenia terenu oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest ucilenie warunków geologicznych pod³o¿a.
W maksymalnym stopniu nale¿y zachowaæ istniej¹c¹
zieleñ wysok¹ oraz wprowadziæ now¹.
Wody z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów
i placów przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne musz¹ uwzglêdniæ
istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia
terenu. W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dzia³ki (terenu) dopuszcza siê zmianê przebiegu istniej¹cych linii na warunkach okrelonych przez gestora sieci, na koszt zainteresowanego
zmian¹.
W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa ustalono tym-
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czasow¹ strefê ochronn¹ dla istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej WN  110 kV szerokoci 35,0 m (po 17,5 m od osi trasy), któr¹ nale¿y braæ
pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy
oraz planowaniu nasadzeñ. W/w strefa ulegnie zniesieniu na odcinku, na którym nast¹pi likwidacja linii
elektroenergetycznej  do tego czasu wewn¹trz strefy wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej.
Pobór wody z istniej¹cego wodoci¹gu.
Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej.
Do czasu objêcia terenu ogólnowiejskim uk³adem kanalizacyjnym, dopuszcza siê tymczasowe gromadzenie cieków w szczelnych bezodp³ywowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na cieki, po uzyskaniu pozytywnej opinii w³aciwego terenowo pañstwowego inspektora sanitarnego oraz pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków w miejsce
wskazane przez w³adze administracyjne gminy  z
chwil¹ wybudowania kolektora powstaje obowi¹zek
odprowadzenia cieków do wiejskiego systemu kanalizacji.
Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ
jednego inwestora nale¿y wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu w miejsce wskazane przez
w³adze administracyjne gminy gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
Zasilanie w energiê elektryczn¹ ze stacji transformatorowych zlokalizowanych poza granicami uchwalenia planów. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne
nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
W projektowanych oraz modernizowanych obiektach
nale¿y przewidzieæ ogrzewanie nieuci¹¿liwe dla rodowiska  o niskiej zawartoci siarki (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
DZIA£ III
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 11.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy uchwalonego uchwa³¹ Nr XX/130/92 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg.
Nr 11, poz. 198 z dnia 5 padziernika 1992 r. z pón.
zm.), w granicach okrelonych na rysunkach planów,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 ¸ 4 do uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia niniejszej
uchwa³y.
§ 12. Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 13.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 14.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXVI/262/2001
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 70/1 po³o¿onej
we wsi Windorp, gm. Brusy z przeznaczeniem pod zabudowê letniskow¹.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U z 1996 r. Nr13,
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, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) oraz art. 7 i
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: z
1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 70/1 po³o¿onej we wsi Windorp, gm. Brusy z przeznaczeniem pod zabudowê letniskow¹ zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Granica uchwalenia planu obejmuje teren dzia³ki nr
70/1 po³o¿onej w miejscowoci Windorp, gm. Brusy.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy letniskowej oznaczony na rysunku planu symbolami MNL,
2) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolami MN,
3) tereny komunikacji przeznaczone na realizacjê celów publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami KX, KL.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania i uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania  cile okrelone,
3) oznaczenia nieprzekraczalnych w kierunku drogi linii zabudowy.
§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w § 1 uchwa³y,
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹
Uchwa³ê Rady Miejskiej w Brusach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu
§ 6.1. Wyznacza siê tereny:
1) zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MNL, 2 MNL,
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2) zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem 3 MN,
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) powierzchniê ekologicznie czynn¹ na co najmniej
50% powierzchni dzia³ki, któr¹ nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ (wskazane gatunki wystêpuj¹ce w krajobrazie),
2) zasady kszta³towania bry³y budynku:
a) budynki mieszkalne i letniskowe wolno stoj¹ce, parterowe o dachach wysokich (ewentualnie z poddaszem u¿ytkowym) ze spadkiem
45°-52°,
b) zabudowê (budynki mieszkalne lub letniskowe, budynki gospodarcze oraz ma³¹ architekturê) na poszczególnych dzia³kach nale¿y
kszta³towaæ o formie inspirowanej i nawi¹zuj¹cej do tradycyjnych siedlisk budownictwa
wiejskiego wystêpuj¹cego na obszarze Kaszub,
c) dopuszcza siê ciankê kolankow¹ o wysokoci do 1,0 m,
d) poziom posadowienia parteru budynków do
0,6 m,
d) szczyty budynków zaleca siê wykoñczyæ drewnem,
e) pokrycie dachów materia³ami naturalnymi np.
trzcina, gont, a tak¿e dachówka ceramiczna
lub cementowa,
f) zaleca siê stosowaæ stonowan¹ kolorystykê
dachów jak br¹z, grafit, ciemna zieleñ, kolor
naturalnej dachówki ceramicznej,
g) zakaz stosowania jaskrawo  czerwonych dachów,
h) w elewacjach zewnêtrznych budynków nale¿y stosowaæ rozwi¹zania i detale architektoniczne wystêpuj¹ce w budownictwie regionalnym, a tak¿e materia³y naturalne takie jak:
kamieñ, drewno, wzglêdnie strzecha,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
4) wjazdy nie mog¹ kolidowaæ z drzewami przydro¿nymi
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza
siê:
1) lokalizacjê na dzia³kach budynków gospodarczych, których formê architektoniczn¹ nale¿y
zharmonizowaæ z architektur¹ budynków mieszkalnych i letniskowych,
2) mo¿liwoæ wydzielenia w budynkach mieszkalnych lub letniskowych ewentualnie w budynkach
gospodarczych pomieszczeñ handlowych i us³ugowych o charakterze nieuci¹¿liwym dla mieszkañców (ewentualna uci¹¿liwoæ nie mo¿e przekraczaæ granic dzia³ki lub dzia³ek stanowi¹cych
w³asnoæ jednego inwestora).
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 projekty architektoniczne wymagaj¹ opinii Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
§ 7.Wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 4 KX  ci¹g pieszo  jezdny o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 6,0 m,
2) 5 KL  pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej drogi.

 1979 

Poz. 897, 898

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§ 8.Uchwala siê ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru objêtego planem o nastêpuj¹cej treci:
1) zaopatrzenie w wodê do czasu wybudowania wodoci¹gu wiejskiego z indywidualnych ujêæ. Zaleca
siê jednak budowê lokalnego ujêcia wody (zamiast
indywidualnych ujêæ) pokrywaj¹cego zapotrzebowania wszystkich u¿ytkowników zlokalizowanych
na dzia³ce nr 70/1 we wsi Windorp,
2) odprowadzenie cieków  do czasu wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê tymczasowe stosowanie zbiorników bezodp³ywowych
z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalnie. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nakazuje siê zlikwidowanie zbiorników bezodp³ywowych i pod³¹czenie do niej
wszystkich obiektów,
3) zasilanie w energiê elektryczn¹ projektowanymi liniami kablowymi niskiego napiêcia,
4) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych
na obiekt zabytkowy prace nale¿y wstrzymaæ do
momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC,
6) nale¿y wyznaczyæ na terenie ka¿dej dzia³ki miejsce
do czasowego gromadzenia i segregowania odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji,
7) w projektowanych obiektach zaleca siê zastosowaæ ogrzewanie ekologiczne.

kowo, Rokitnica, Jagatowo, Wilinka, Straszyn, ¯ukczyn,
Roszkowo, Przejazdowo, Bystra.

Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe

§2

§ 9. Wzakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ wprowadziæ zmianê w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy
uchwalonym uchwa³¹ Nr XX/130/92 Rady Miejskiej
w Brusach z dnia 29 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj.
Bydg. Nr 11, poz. 198 z dnia 5 padziernika 1992 r. z
pón. zm.) polegaj¹c¹ na wprowadzeniu na rysunku
planu granic obowi¹zywania niniejszego planu miejscowego zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§ 10.Uchwala siê dla terenów objêtych niniejszym planem 30% jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 11.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§ 12.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXVIII/64/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi £êgowo, Jusz-

Na podstawie art. 7, art. 26, w zwi¹zku z art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U z
1996 r. Nr13, 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, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: £êgowo dot. dzia³ek nr 68,
158/1 do 158/6, 358/1, Wojanowo obrêb Juszkowo dot.
dzia³ek nr 339/11, Rokitnica dot. dzia³ek nr 239/9, Jagatowo dot. dzia³ek 27/13, Wilinka dot. dzia³ek nr 311/10, 311/
9, Straszyn dot. dzia³ek nr 187/1, 182/7, 182/8, 183/31,
267/4, 265/31, 268/2, 256/3 do 256/8, 256/13, 260, 261,
247/4, ¯ukczyn dot. dzia³ek nr 111, 112/1, 112/2, 113/5,
113/8, Roszkowo dot. dzia³ek nr 65/2, 65/3, Przejazdowo
dot. dzia³ek nr 94/6, 94/8, Bystra dot. dzia³ki nr 66/24.
Plany te stanowi¹ jednoczenie zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdañski zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z
dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21, poz. 120
z 1992 r. z pón. zm.).
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 i 1: 500 stanowi¹cy za³¹czniki od Nr 1 do Nr 17
do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny poszerzone
Z I  tereny zieleni izolacyjnej
KWO  drogi osiedlowe
KWD  drogi dojazdowe, wewnêtrzne
1KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej
MR  tereny zabudowy zagrodowej  siedliska rolnicze
MNe/Un  teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych
RZ/MN  teren handlu i us³ug w tym us³ug obs³ugi komunikacji samochodowej oraz warsztaty naprawcze z
mo¿liwoci¹ zamieszkiwania przez w³aciciela
OS  teren przeznaczony pod zabudowê obiektem sakralnym
UO  teren us³ug owiaty
UH, G  teren us³ug handlu, gastronomii itp. w tym
równie¿ us³ug hotelarskich.
UR/UM  teren rzemios³a z zabudow¹ mieszkaniow¹
PU  teren us³ug o funkcji produkcyjno  us³ugowej
US, UT teren us³ug sportu i rekreacji
T, Ks  teren us³ug zaplecza motoryzacji
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
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 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy.
§3
Ustalenia planu dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
Wie: £êgowo
Karta terenu  20,50, UG, UR, U
ZA£. NR 1
Po³o¿enie
Nr dz. 158/1 do 158/6
Powierzchnia: ok. 2,60 ha
Funkcja:
UG, UR, U  teren rzemios³a, obs³ugi komunikacji, hotelarstwa i gastronomii
Warunki urbanistyczne
Warunki zabudowy terenu inwestor winien otrzymaæ
po przed³o¿eniu ca³kowitego programu inwestycji, które powinny byæ przedmiotem dyskusji oraz przyjêcia
przez Radê Gminy
Intensywnoæ zabudowy maks. 0.70
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do dzia³ek z drogi krajowej
nr 001 po uprzednim uzgodnieniu z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Publicznych Oddzia³ Pó³nocny w Gdañsku. Istnieje mo¿liwoæ dojazdu z drogi gminnej do której przyleg³a jest dzia³ka nr 158/6 po uprzednim jej poszerzeniu.
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie scieków do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energie elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód odpadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady stale  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
Karta terenu  20.49. MN/Un
Po³o¿enie
Nr dz. 358/1

ZA£. NR 2
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Powierzchnia: 0,35 ha
Funkcja:
Mn/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne
 dzia³ka niezabudowana
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym.
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku.
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 30° do 50°.
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70.
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do dzia³ek projektowan¹ drog¹
wewnêtrzn¹ po³¹czon¹ z ulic¹ Len¹,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie scieków do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach,
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia,
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
Wie Wojanowo obr. Juszkowo
Karta terenu  16.4.7.OS.
ZA£. NR 4
Po³o¿enie
Nr dz. 339/11
Powierzchnia: 0,8549 ha
Funkcja:
OS  teren przeznaczony pod zabudowê obiektem sakralnym
Warunki urbanistyczne
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynek sakralny koció³,
kaplica,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70,
Zasady obs³ugi infrastruktury
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 komunikacja  dojazd do nowoprojektowanych dzia³ek z drogi wojewódzkiej nr 226, droga wewnêtrzna o
szer. 10,0 m zakoñczona nawrotk¹, której zlokalizowanie uzale¿nia siê od planu zagospodarowania dzia³ki,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie scieków do sieci lokalnej kanalizacji
sanitarnej,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nie oczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Wie Rokitnica
Karta terenu  10.17.MN/Un
ZA£. NR 5
Po³o¿enie
Nr dz. 239/9
Powierzchnia: 0.4468 ha
Funkcja:
Mn/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym.
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 30° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do dzia³ek projektowan¹ drog¹
wewnêtrzn¹,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie scieków do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia,
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 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
Wie: Jagatowo
Karta terenu  17. 32.MN
ZA£. NR 6
Po³o¿enie terenu
Nr dz: 27/13
Powierzchnia: 1 ha
W³asnoæ: prywatna
Funkcja
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
KWO droga osiedlowa
Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa:  nie wystêpuje
pow. dzia³ek  ca 1000 m2
Iloæ dzia³ek  9
Projektowana zabudowa:  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji:  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki:  25%
Kalenica:  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu:  od 30° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy:  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy:  6 m i 8 m od granicy dzia³ki jak na
rysunku planu
Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja:  dojazd do projektowanych dzia³ek z
drogi gminnej istniej¹cej
Woda:  z wodoci¹gu wiejskiego istniej¹cego
cieki:  do projektowanej kanalizacji sanitarnej, czasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
Ogrzewanie:  lokalne kot³ownie w³asne gazowe lub
olejowe
Energetyka:  z istniej¹cej sieci energetycznej NN,
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
Wie Wilinka
Karta terenu  3.43.MN/Un
ZA£. NR 7
Po³o¿enie
Nr dz. 311/9, 311/10
Powierzchnia 1.3909 ha
Funkcja:
MN/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
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Warunki urbanistyczne
 dzia³ka 311/9 zabudowana jednym budynkiem znajdujacym siê przy ulicy Szkolnej
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹zliwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do poszczególnych dzia³ek projektowana ulica wewnêtrzna po³¹czona z ul. Szkoln¹
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego
 zaopatrzenie w energie elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonychdo gruntu
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
Nie wystepuj¹.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Wie Straszyn
Karta terenu  15.1.74.MN/Un
ZA£. NR 8
Po³o¿enie
Nr dz. 187/1
Powierzchnia: 2.8200 ha
Funkcja:
Mn/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym.
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ 12,0 m do kaleni-
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cy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 30° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
 wszystkie drogi dojazdowe winny posiadaæ szerokoæ
min. 10,0 m
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do dzia³ek z drogi gminnej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
Karta terenu  15.1.75.UH, G, T, Ks
ZA£. NR 9
Po³o¿enie
Nr dz. 182/7
Powierzchnia: 0.4922 ha
Omawiana dzia³ka od strony wschodniej le¿y przy drodze wojewódzkiej nr 222 Gdañsk  Godziszewo  Starogard Gdañski  Skórcz o znaczeniu regionalnym.
Utrzymanie dotychczasowej funkcji i klasy technicznej
drogi. Na terenie obszaru zurbanizowanego przewiduje siê modernizacjê trasy do parametrów ulicy zbiorczej obszarowej. W obrêbie istniej¹cej zabudowy wyst¹pi koniecznoæ korekty istniej¹cych linii rozgraniczenia.
Funkcja:
UH, G, T, Ks  teren zabudowy us³ug, zaplecza motoryzacji, handel, gastronomia, hotelarstwo
Warunki urbanistyczne
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  wysokoæ nie powinna przekraczaæ 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku.
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70,
 wjazd na dzia³kê zgodnie z wytycznymi Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich.
 ewentualne uci¹¿liwoci us³ug winny zamykaæ siê w
granicy w³asnoci dzia³ki,
 na terenie rezerwy pod ewentualn¹ rozbudowê lub
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modernizacjê dróg nie nale¿y lokalizowaæ obiektów
kubaturowych
Zasady obs³ugi infrastruktury
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie scieków do kolektora sanitarnego
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu
 odpady stale  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.

modernizacjê dróg nie nale¿y lokalizowaæ obiektów
kubaturowych
Zasady obs³ugi infrastruktury
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie scieków do kolektora sanitarnego
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.

Karta terenu  15.1.76.UH, G, T, Ks
ZA£. NR 10
Po³o¿enie
Nr dz. 182/8, 183/31
Powierzchnia: 3.6885 ha
Omawiana dzia³ka od strony zachodniej le¿y przy drodze krajowej nr 006 £êgowo  Gdañsk  Gdynia  Wejherowo  Lêbork o znaczeniu miêdzyregionalnym. W
granicach gminy trasa szybkiego ruchu tzw. Obwodowa Zachodnia Gdañska koñcz¹ca swój bieg na
skrzy¿owaniu z drog¹ krajow¹ nr 001 w Rusocinie, Od
strony wschodniej dzia³ki le¿¹ przy drodze wojewódzkiej nr 222 Gdañsk  Godziszewo  Starogard Gdañski
 Skórcz o znaczeniu regionalnym. Utrzymanie dotychczasowej funkcji i klasy technicznej drogi. Na terenie
obszaru zurbanizowanego przewiduje siê modernizacjê trasy do parametrów ulicy zbiorczej obszarowej.
W obrêbie istniej¹cej zabudowy wyst¹pi koniecznoæ
korekty istniej¹cych linii rozgraniczenia.
Funkcja:
UH, G, T, Ks  teren zabudowy us³ug, zaplecza motoryzacji, handel, gastronomia, hotelarstwo
Warunki urbanistyczne
 dzia³ki niezabudowane,
 projektowana zabudowa  wysokoæ nie powinna przekraczaæ 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70,
 wjazd na dzia³kê zgodnie z wytycznymi Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich
 ewentualne uci¹¿liwoci us³ug winny zamykaæ siê w
granicy w³asnoci dzia³ki
 na terenie rezerwy pod ewentualn¹ rozbudowê lub

Karta terenu  15.1.69.UO
ZA£. NR 11
15.1.70 MN/Un
15.1.71 UH,G
Po³o¿enie
Nr dz. 256/13, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8,
260, 261, 247/4
Powierzchnia: 15.1.69.  2.3204 ha
15.1.70  1.46 ha
15.1.71  0.7923 ha
Funkcja:
Mne/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
UO  teren owiaty
UH,G  teren us³ug, handlu, gastronomii itp.
Warunki urbanistyczne
 dzia³ki niezabudowane, jedynie na dzia³ce przeznaczonej pod us³ugi handlu i gastronomii istnieje budynek,
dla którego nale¿y wydzieliæ dzia³kê,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii
zabudowy jak na rysunku planu
 zabudowa dzia³ek do dwóch kondygnacji  wysokoæ
nie powinna przekraczaæ 12,0 m do kalenicy g³ównej
od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70,
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 zabudowa us³ug handlu gastronomii wg projektów indywidualnych, zgodnie z potrzebami wsi, z zapewnieniem miejsc postojowych na terenie w³asnej dzia³ki
 czêæ dzia³ki przeznaczonej pod us³ugi owiaty oraz pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, le¿y w
strefie ochrony architektonicznej. Na terenie strefy
ochrony archeologicznej nale¿y przeprowadziæ badania ratownicze na koszt inwestora, po uzgodnieniu z
Muzeum Archeologicznym w Gdañsku.
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z drogi gminnej
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach,
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu  15.1.72.MN/Un
ZA£. NR 12
Po³o¿enie
Nr dz. 267/4, 265/31, 268/2;
Powierzchnia: 4,8277 ha
Funkcja:
Mn/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
US, UT  teren sportu i rekreacji, istnieje mo¿liwoæ
lokalizowania us³ug kubaturowych sportu, rekreacji i
turystyki
Warunki urbanistyczne
 dzia³ki niezabudowane
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
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 wszystkie drogi dojazdowe winny posiadac szerokoæ
min. 10,0 m
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do dzia³ek z drogi gminnej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie scieków do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
Wie: £êgowo
Karta terenu 20.51.MN
ZA£ NR 13
Po³o¿enie terenu
Nr dz. 68
Powierzchnia: 1,40 ha
W³asnoæ: prywatna
Funkcja
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
KWO droga osiedlowa
1 KWG projektowane poszerzenie drogi osiedlowej
KWD droga dojazdowa
Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa:  nie wystêpuje
pow. dzia³ek  min 1000 m2
Iloæ dzia³ek  14
Projektowana zabudowa:  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji:  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki:  25%
Kalenica:  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu:  od 30° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy:  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy:  6 m i 8 m od granicy dzia³ki jak na
rysunku planu
Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja:  dojazd do projektowanych dzia³ek z
drogi gminnej istniej¹cej
Woda:  z wodoci¹gu wiejskiego istniej¹cego
cieki:  do projektowanej kanalizacji sanitarnej, czasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
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Ogrzewanie:  lokalne kot³ownie w³asne gazowe lub
olejowe
Energetyka:  z istniej¹cej sieci energetycznej NN,
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
Wie: ¯ukczyn
Karta terenu 19.19.MN
ZA£ NR 14
Po³o¿enie terenu
Nr dz: 111, 112/1, 112/2, 113/5 i 113/8
Powierzchnia: 3 ha
W³asnoæ: prywatna
Funkcja
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej
KWO  droga osiedlowa
ZI zieleñ izolacyjna
Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa:  nie wystêpuje
pow. dzia³ek min  1000 m2
Iloæ dzia³ek  28
Projektowana zabudowa:
budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji:  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. Zabudowy dzia³ki:  25%
Kalenica:  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu:  od 30° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy:  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy:  6 m, 8 m i 15 m od granicy dzia³ki
jak na rysunku planu
Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja:  dojazd do projektowanych dzia³ek z
drogi gminnej istniej¹cej
Woda:  z wodoci¹gu wiejskiego istniej¹cego
cieki:  do projektowanej kanalizacji sanitarnej, czasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
Ogrzewanie:  lokalne kot³owni w³asna gazowe lub olejowe
Energetyka:  z istniej¹cej sieci energetycznej NN,
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
Wie Roszkowo
Karta terenu  12.12.Rz/MN
ZA£. NR 15
Po³o¿enie
Nr dz. 65/2 i 65/3
Powierzchnia: 2.2300 ha
Omawiane dzia³ki le¿¹ przy drodze wojewódzkiej nr 227
Pruszcz Gdañski  Trutnowy  Woc³awy o funkcji lokalnej. Utrzymanie dotychczasowej funkcji i klasy technicznej drogi.
Funkcja:
Rz/Mn  teren handlu i us³ug w tym us³ug obs³ugi komunikacji samochodowej oraz warsztaty naprawcze z
mo¿liwoci¹ zamieszkania przez w³aciciela.
Warunki urbanistyczne
 dzia³ki niezabudowane,
 projektowana zabudowa us³ugowa  1-2 kondygnacyjna,
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 strefa uci¹¿liwoci us³ug winna byæ w granicach posiadanej dzia³ki,
 ze wzglêdu na kompleksow¹ ochronê drzewostanu
wzd³u¿ drogi jakakolwiek dzia³alnoæ inwestycyjna wymaga uzgodnieñ z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
 zabudowa mieszkaniowa do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku.
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 30° do 50°.
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70,
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do dzia³ek z drogi gminnej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków  zbiorniki szczelne, docelowo do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
Wie Przejazdowo
Karta terenu  3.46.MN/Un
ZA£. NR 16
Po³o¿enie
Nr dz. 94/6, 94/8
Powierzchnia: 0.3440 ha
Funkcja:
Mn/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym.
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku.
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 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 30° do 50°.
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70,
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do dzia³ek z drogi gminnej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych,
docelowo do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych.
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
Wie Bystra
Karta terenu  8.11.MN/Un
ZA£. NR 17
Po³o¿enie
Nr dz. 66/24
Powierzchnia: 0.0393 ha
Funkcja:
Mn/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny bliniaczy zlokalizowany na granicy dzia³ki 86/
23, z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym.
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku.
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 30° do 50°.
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70,
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do dzia³ki projektowan¹ poszerzon¹ do 10 m drog¹ wewnêtrzn¹ znajduj¹c¹ siê od
strony pó³nocnej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci

po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pruszcz Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Pruszcz Gdañskim granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gd. zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z 1992 r. Nr 21, poz. 120 z pón. zm.), we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Witek
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UCHWA£A Nr XXVIII/65/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Straszyn.
Na podstawie art. 7, art. 26, w zwi¹zku z art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U z
1996 r. Nr13, 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, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada
Gminy Pruszcz Gdañski uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi: Straszyn dot. dzia³ki nr 292/19.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdañski zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z
dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21, poz. 120
z 1992 r. z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500
stanowi¹cy za³¹czniki od Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
UH. UG. UT  teren us³ug handlu i gastronomii oraz
obiektów rekreacji
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania  linie zabudowy.
§3
Ustalenia planu dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
Wie Straszyn
Karta terenu  15.2.26.UH. UG. UT
ZA£. NR 1
Po³o¿enie
Nr dz. 292/19
Powierzchnia: 0.3992 ha
Funkcja:
UH. UG. UT.  teren us³ug handlu i gastronomii oraz
obiektów rekreacji
Warunki urbanistyczne
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki us³ugowe winny
byæ zlokalizowane w odleg³oci 6,0 m od drogi dojazdowej (nieprzekraczalna linia zabudowy naniesiona na
rysunku planu)
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 zabudowa dzia³ki do dwóch kondygnacji  wysokoæ
nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do
budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 30° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0.70
 dzia³ka le¿y na terenie strefy ochrony archeologicznej
Przed rozpoczêciem dzia³añ inwestycyjnych na tym terenie nale¿y przeprowadziæ badania ratownicze na koszt
inwestora, po uzgodnieniu z Muzeum Archeologicznym
w Gdañsku
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi dojazdowej wewnêtrznej,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzia³ce, docelowo do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód odpadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 dzia³ka le¿y na terenie strefy ochrony archeologicznej.
Przed rozpoczêciem dzia³añ inwestycyjnych na tym terenie nale¿y przeprowadzic badania ratownicze na koszt
inwestora, po uzgodnieniu z Muzeum Archeologicznym
w Gdañsku.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pruszczu
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Pruszcz Gdañski granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
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§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gd. zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z 1992 r. Nr 21, poz. 120 z 1992 r. z pón. zm.). we
fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Witek
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UCHWA£A Nr XXXVII/388/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Rumi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 40
ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o
zmianie ustaw: 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) na wniosek Komisji
Statutowo-Ustrojowej i Zadañ W³asnych, Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Rumi stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXII/191/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25
stycznia 1996 r. zmienionym uchwa³¹ Nr XXVII/229/96
Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 r. i uchwa³¹
Nr XX/198/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego
2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po § 16 dodaje siê § 161 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
§ 1611. Dzia³alnoæ organów miasta jest jawna. Ograniczenie jawnoci mo¿e wynikaæ z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów miasta obejmuje
w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej Komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
posiedzeñ organów miasta i Komisji.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Zarz¹du
i Komisji udostêpnia siê w Wydziale OgólnoOrganizacyjnym w obecnoci pracownika ds.
obs³ugi Rady i jej organów w godzinach pracy Urzêdu, na pisemny wniosek zainteresowanego z³o¿ony do Burmistrza. Z dokumentów mo¿na sporz¹dzaæ notatki lub kserokopie. Wykonanie kserokopii dokumentów jest
odp³atne.

4. Dokumenty, których jawnoæ zosta³a ograniczona ustaw¹ o ochronie informacji niejawnych udostêpniane s¹
przez Pe³nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
na pisemny wniosek zainteresowanego po uzyskaniu
zgody Burmistrza. Dokumenty te s¹ udostêpniane po
zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnienie
ograniczone jest ustaw¹.
2) w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowi¹cym za³¹cznik Nr 8 do Statutu Miasta Rumi § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§ 4.2. W posiedzeniach Komisji poza jej cz³onkami
mo¿e uczestniczyæ bez prawa g³osowania
ka¿dy obywatel.
3) W Regulaminie Pracy Komisji Rady Miejskiej Rumi
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 10 do Statutu Miasta Rumi
w § 14:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Posiedzeniach Komisji poza jej cz³onkami
mo¿e uczestniczyæ bez prawa g³osowania ka¿dy obywatel.
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Ograniczenie jawnoci mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie ze wzglêdu na okrelon¹ w ustawach
ochronê wolnoci i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa.
c) ust. 6 skrela siê.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
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UCHWA£A Nr 35/V/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Tr¹bki Wielkie.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 i art. 22, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Tr¹bki Wielkie stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 1 do Uchwa³y Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr 34/IV/99 z
dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Tr¹bki Wielkie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 70,
poz. 363, Nr 114, poz. 736) wprowadza siê nastêpuj¹ce
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zmiany:
1) dotychczasowa treæ § 6 otrzymuje oznaczenie ust. 1,
2) w § 6 dodaje siê ust. 2 o treci:
2. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna i obejmuje
w szczególnoci prawo do uzyskania informacji,
wstêpu na sesjê rady gminy i posiedzenia komisji,
a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z
wykonywania zadañ publicznych, w tym protokó³ów z posiedzeñ organów gminy i komisji rady
gminy,
3) w § 6 dodaje siê ust. 3 o treci:
3. Prawo dostêpu do dokumentów, o których mowa
w ust. 2 i korzystania z nich nastêpuje wed³ug zasad okrelonych w § 12 ust. 2-6 statutu.
4) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Ka¿dy ma prawo do swobodnego dostêpu i do korzystania z dokumentów i innych materia³ów wytwarzanych i przechowywanych w gminie w formie pisemnej oraz w systemach teleinformatycznych, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
5) w § 12 dodaje siê ust. 3 do 6 o treci:
3. Dokumenty zawieraj¹ce dane o charakterze osobowym s¹ udostêpniane i przekazywane wed³ug
zasad okrelonych w przepisach o ochronie danych
osobowych,
4. Nie s¹ udostêpniane dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne, którym przyznano klauzulê tajnoci wed³ug zasad okrelonych w przepisach o
ochronie informacji niejawnych oraz dokumenty zawieraj¹ce tajemnicê skarbow¹,
5. Dokumenty i inne materia³y s¹ udostêpniane do
wgl¹du w kancelarii rady w dniach i godzinach pracy urzêdu. Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne udostêpniane s¹ organom w³adzy i administracji publicznej oraz organom cigania i wymiaru sprawiedliwoci na zasadach okrelonych w
przepisach odrêbnych.
6. Uwierzytelnione odpisy dokumentów mog¹ byæ
nieodp³atnie przekazywane na pisemny wniosek po
wykazaniu interesu prawnego.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka
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UCHWA£A Nr 39/V/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
zmieniaj¹ca za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y 5/I/2001 Rady
Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie
okrelenia zasad sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali u¿ytkowych stanowi¹cych
w³asnoæ komunaln¹.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U z 1996 r.
Nr13, 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,
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Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 27, art. 34 ust. 6, art. 37
ust. 1 i 2, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2, art. 70 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr 5/I/2001 Rady Gminy
Tr¹bki Wielkie w sprawie okrelenia zasad sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ w § 3 ust. 3
lit. a) otrzymuje brzmienie:
§ 3.3.a) Przy sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, ustala siê
bonifikaty do ceny rynkowej ustalonej przez
Rzeczoznawcê Maj¹tkowego:
a) 80% zni¿ki  przy sprzeda¿y bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego ³¹cznie z udzia³em w gruncie, dla Najemcy na czas nieoznaczony.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka
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OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 14 wrzenia 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Zwi¹zku Komunalnego do
Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego w Starym Polu.
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) oraz § 7 i
§ 8 Zarz¹dzenia Nr 47 w sprawie rejestracji zwi¹zków
miêdzygminnych (M.P. Nr 33, poz. 266) podaje siê do
publicznej wiadomoci, ¿e w dniu 9 kwietnia 2001 r. wpisano do Rejestru Zwi¹zków Miêdzygminnych zmianê Statutu Zwi¹zku, polegaj¹c¹ na tym, ¿e w Statucie Zwi¹zku
Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 7, poz. 22;
z 1995 r. Nr 1, poz. 1; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2000 r.
Nr 12, poz. 48, Nr 38, poz. 378) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
w § 7 ust. 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) ustalenia form wynagradzania dla niektórych cz³onków Zarz¹du oraz pozosta³ych cz³onków Zgromadzenia.
Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
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