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676
UCHWA£A Nr XXXI/176/2001
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Bytowskiego.
Na podstawie art. 10 a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.
przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 z pón. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Bytowskiego: zasadnicze szko³y zawodowe, w tym specjalne, licea ogólnokszta³c¹ce, licea profilowane i technika jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIX/169/2001 Rady Powiatu
Bytowskiego z dnia 25 padziernika 2001 r. w sprawie
ustalenia planu sieci szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu
Bytowskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 31 grudnia 2001 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
M. Bachórz
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/176/2001
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 27 grudnia 2001 r.
PLAN SIECI SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
W POWIECIE BYTOWSKIM
1. Zasadnicze Szko³y Zawodowe, w tym specjalne, które
zostan¹ utworzone 1 wrzenia 2002 r.:
a) w Zespole Szkó³ Zawodowych w Bytowie,
b) w Zespole Szkó³ Mechanicznych w Miastku,
c) w Zespole Szkó³ Rolniczym Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego w £odzierzy,

d) w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w
Bytowie.
2. Licea Ogólnokszta³c¹ce, które zostan¹ utworzone z
dniem 1 wrzenia 2002 r.:
a) w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bytowie,
b) w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Miastku,
3. Licea Profilowane, które zostan¹ utworzone z dniem
1 wrzenia 2002 r.:
a) w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie,
b) w Zespole Szkó³ Zawodowych w Bytowie,
c) w Zespole Szkó³ Rolniczym Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego w £odzierzy,
d) w Zespole Szkó³ Mechanicznych w Miastku.
4. Technika, które zostan¹ utworzone z dniem 1 wrzenia
2002 r.:
a) w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie,
b) w Zespole Szkó³ Zawodowych w Bytowie,
c) w Zespole Szkó³ Rolniczym Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego w £odzierzy,
d) w Zespole Szkó³ Mechanicznych w Miastku.

677
UCHWA£A Nr XXIX/147/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borzytuchom miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz
warunków sprzeda¿y tych napojów.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) Rada Gminy Borzytuchom uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania na terenie
Gminy Borzytuchom miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych:
Placówka sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y powinna byæ usytuowana w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 35 m mierzonej najkrótszym szlakiem komunikacyjnym  pieszym od wejcia g³ównego punktu sprzeda¿y do wejcia g³ównego nastêpuj¹ch obiektów:
 szkó³ i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
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 obiektów kultu religijnego,
 zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
 obiektów zajmowanych przez organy cigania,
 w pobli¿u k¹pielisk i pla¿ oraz miejsc masowych zgromadzeñ.
§2
Okrela siê nastêpuj¹ce warunki sprzeda¿y napojów
alkoholowych na terenie Gminy Borzytuchom:
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych pow.
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona:
a) w sklepach bran¿owych ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
b) w wydzielonych stoiskach innych placówek handlowych,
c) sprzeda¿ napojów alkoholowych mo¿e byæ prowadzona tylko w punktach sprzeda¿y urz¹dzonych w
budynkach i tymczasowych obiektach budowlanych,
d) zabrania siê spo¿ywania napojów alkoholowych w
sklepach oraz w bezporednim ich s¹siedztwie i najbli¿szej okolicy.
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona:
a) w obiektach gastronomicznych posiadaj¹cych urz¹dzone miejsca siedz¹ce wewn¹trz obiektu,
b) placówka sprzeda¿y powinna byæ wyposa¿ona w
ogólnie dostêpn¹ toaletê znajduj¹c¹ siê w tej placówce,
c) obiekty gastronomiczne mog¹ znajdowaæ siê jedynie w budynkach lub tymczasowych obiektach budowlanych,
d) przy obiektach gastronomicznych mog¹ funkcjonowaæ ogródki przynale¿zne do przedsiêbiorcy w³adaj¹cego danym obiektem gastronomicznym, w których mo¿na spo¿ywaæ napoje alkoholowe,
e) zabrania siê spo¿ywania napojów alkoholowych w
bezporednim s¹siedztwie i najbli¿szej okolicy obiektów gastronomicznych za wyj¹tkiem miejsc wymienionych w punkcie d.
3. Podmioty sprzedaj¹ce napoje alkoholowe maj¹ obowi¹zek umieciæ w widocznym miejscu w punkcie
sprzeda¿y napojów alkoholowych tabliczki o treci:
a) ZABRANIA SIÊ SPRZEDA¯Y ALKOHOLU OSOBOM
NIELETNIM I NIETRZEWYM,
b) ALKOHOL SZKODZI TWEMU ZDROWIU.
§3
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Borzytuchom Nr XXII/
144/97 z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Borzytuchom miejsc sprzeda¿y
napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

678
UCHWA£A Nr XXIX/149/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 lutego 2002 r.
uchylaj¹ca uchwa³ê Rady Gminy Nr XXII/105/01 z dnia
21 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe typu wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 z pón. zm.) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy Nr XXII/105/01 z dnia
21 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe typu wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 23 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

679
UCHWA£A Nr XLIII/15/02
Rady Gminy Puck
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dar¿lubie dzia³ki nr 155/5, 155/6,
155/7 gmina Puck.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 z pón. zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr
100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) na wniosek Zarz¹du Gminy Puck, Rada Gminy Puck uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego DAR¯LUBIE dzia³ki nr 155/5, 155/6, 155/7
gmina PUCK.
2. Plan obejmuje dzia³ki nr 155/5, 155/6, 155/7  granice
planu okrelono na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach gospodarowania, linii rozgraniczaj¹cych ulic wraz z urz¹dzeniami po-
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mocniczymi, zasad obs³ugi infrastruktury, lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy
oraz wskaników intensywnoci zabudowy, zasad i warunków podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, szczególnych warunków zagospodarowania terenów, wynikaj¹cych z potrzeb ochrony rodowiska.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku nr 1 niniejszej uchwa³y, t.j. rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, dotycz¹ce:
 granic obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach
i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalnych linii zabudowy od granic terenu,
 nieprzekraczalnych linii zabudowy od lasu,
 zieleni krajobrazowo  izolacyjnej,
 istniej¹cego g³ównego systemu drenarskiego  do
zachowania,
 istniej¹cego g³ównego systemu drenarskiego 
mo¿liwoæ przebudowy,
 napowietrznej linia telekomunikacyjna  do przebudowy,
 linii usytuowania kalenicy,
 przeznaczenia terenów:1MN, 2 MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3 KD  droga dojazdowa, 4 KX  ci¹g pieszo jezdny, 5 T 
teren stacji transformatorowej.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego
punktu na pokryciu kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów,
dominant i akcentów architektonicznych).
2) wskanik intensywnoci zabudowy: stosunek powierzchni ogólnej wszystkich budynków usytuowanych na dzia³ce  lub dzia³kach bêd¹cych w³asnoci¹ jednego inwestora do powierzchni terenu (powierzchnia ogólna oznacza sumê powierzchni kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów),
3) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy na dzia³ce lub
dzia³kach bêd¹cych w³asnoci¹ jednego inwestora
w stosunku do powierzchni dzia³ki (lub dzia³ek),
4) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
5) nieprzekraczalna linia zabudowy: linia wyznaczona
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku ani jego elementy takie jak: balkony, werandy, wykusze itp.
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§3

Ustala siê na 20% stawkê, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w
zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 1MN i 2MN. Dla
pozosta³ych terenów ustala siê stawkê 0%.
§4
Ustalenia szczegó³owe
DAR¯LUBIE dzia³ki nr 155/5, 155/6, 155/7 gmina PUCK
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych do budynków mieszkalnych lub gara¿y wolnostoj¹cych dla
samochodów osobowych oraz budynków gospodarczych.
3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy: dla dzia³ek usytuowanych
przy ul. Lenej kierunek usytuowania kalenicy jak
oznaczono na rysunku planu. Dla pozosta³ych dzia³ek  nie ustala siê.
C) Ustala siê nastêpuj¹ce standardy kszta³towania zabudowy:
C1) dla budynków mieszkalnych:
1) budynki parterowe z poddaszem, bez podpiwniczenia. Dach o spadku w przedziale 40°-45°,
maksymalna wysokoæ budynków 10 m, poziom posadowienia parteru maksimum do
100 cm nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku.
2) lub budynki piêtrowe, z poddaszem lub bez
poddasza, bez podpiwniczenia. Dach o spadku maksimum 35°, maksymalna wysokoæ budynków 13 m, poziom posadowienia parteru
maksimum do 70 cm nad poziomem terenu
w rejonie g³ównego wejcia do budynku.
C2) dla budynków gospodarczych i gara¿y: wy³¹cznie parterowe, z poddaszem lub bez poddasza,
bez podpiwniczenia. Dach o spadku w przedziale 15°-45°, maksymalna wysokoæ budynków 8
m.
D) Zagospodarowanie terenu dzia³ek budowlanych:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchnia zieleni na dzia³ce: 30%
powierzchni dzia³ki
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 1 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
 wyklucza siê budowê ogrodzeñ z ci¹g³ym fundamentem posadowionym na g³êbokoci poni¿ej
1,00 m.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z ulicy Lenej, oraz z ulicy 3KD.
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4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej.
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. Wywóz cieków do punktu
zlewnego przy oczyszczalni cieków.
Ustala siê wymóg zlikwidowania zbiorników bezodp³ywowych w momencie wybudowania kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do niej obiektów.
 wyklucza siê odprowadzanie cieków do uk³adu
ruroci¹gów drenarskich oraz do gruntu.
C) Odprowadzenie wód deszczowych: powierzchniowo w obrêbie terenu dzia³ek.
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna
i inne) lub nieemisyjne.
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
F) Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
5. Zasady ochrony rodowiska
Nie ustala siê.
6. Inne zapisy Napowietrzna linia telekomunikacyjna 
do prze³o¿enia.
7. Stawka procentowa 20,00%
DAR¯LUBIE dzia³ki nr 155/5, 155/6, 155/7 gmina PUCK
1. Oznaczenie terenu 2 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych do budynków mieszkalnych lub gara¿y wolnostoj¹cych dla
samochodów osobowych oraz budynków gospodarczych.
3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy: dla dzia³ek usytuowanych
przy ul. Lenej kierunek usytuowania kalenicy jak
oznaczono na rysunku planu, dla pozosta³ych dzia³ek  nie ustala siê.
C) Ustala siê nastêpuj¹ce standardy kszta³towania zabudowy:
C1) Dla budynków mieszkalnych:
1) budynki parterowe z poddaszem, bez podpiwniczenia. Dach o spadku w przedziale 40°-45°,
maksymalna wysokoæ budynków 10 m, poziom posadowienia parteru maksimum do 100
cm nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku.
2) lub budynki piêtrowe, z poddaszem lub bez
poddasza, bez podpiwniczenia. Dach o spadku maksimum 35°, maksymalna wysokoæ budynków 13 m, poziom posadowienia parteru
maksimum do 70 cm nad poziomem terenu
w rejonie g³ównego wejcia do budynku.
C2) Dla budynków gospodarczych i gara¿y: wy³¹cznie parterowe, z poddaszem lub bez poddasza,
bez podpiwniczenia. Dach o spadku w przedziale
15°-45°, maksymalna wysokoæ budynków 8 m.

4.

5.
6.
7.
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D) Zagospodarowanie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchnia zieleni na dzia³ce: 30% powierzchni dzia³ki
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe
w iloci minimum 1 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w
obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z ulicy Lenej, oraz z ulicy 3KD.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 docelowo do kanalizacji sanitarnej.
 etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach. Wywóz cieków do punktu
zlewnego przy oczyszczalni cieków.
Ustala siê wymóg zlikwidowania zbiorników bezodp³ywowych w momencie wybudowania kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do niej obiektów.
 wyklucza siê odprowadzanie cieków do uk³adu
ruroci¹gów drenarskich oraz do gruntu.
C) Odprowadzenie wód deszczowych: powierzchniowo w obrêbie terenu dzia³ek.
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna
i inne) lub nieemisyjne.
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
F) Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady ochrony rodowiska Wzd³u¿ wschodniej granicy terenu (jak oznaczono na rysunku planu) wprowadziæ zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹.
Inne zapisy Napowietrzna linia telekomunikacyjna  do
prze³o¿enia.
Stawka procentowa 20,00%

DAR¯LUBIE dzia³ki nr 155/5, 155/6, 155/7 gmina PUCK
1. Oznaczenie terenu 3 KD
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren
Teren komunikacji: ulica dojazdowa (wewnêtrzna).
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 8 m
na odcinku zachodnim i minimum 10 m, jak przedstawiono na rysunku planu.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 1 MN i 2 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej a nastêpnie do cieku wodnego. Wody
opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika
wstêpnie oczyciæ z oleju i osadów w urz¹dzeniach
oczyszczaj¹cych.
D) Dopuszcza siê prowadzenie sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu.
E) Ulica stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
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DAR¯LUBIE dzia³ki nr 155/5, 155/6, 155/7 gmina PUCK
1. Oznaczenie terenu 4 KX
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji: ci¹g
pieszo  jezdny (wewnêtrzny).
Ci¹g zakoñczony placem do zawracania.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 8,00 m jak
na rysunku planu.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 2 MN.
B) Nawierzchnia ci¹gu utwardzona
C) Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
do kanalizacji deszczowej w ulicy 3 KD a nastêpnie
do cieku wodnego. Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika wstêpnie oczyciæ z oleju i
osadów w urz¹dzeniach oczyszczaj¹cych.
D) Dopuszcza siê prowadzenie sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu
E) Ci¹g stanowi teren komunikacji wewnêtrznej.
4. Stawka procentowa 0,00%

2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pucku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Puck granic terenu objêtego niniejszym planem.

DAR¯LUBIE dzia³ki nr 155/5, 155/6, 155/7 gmina PUCK
1. Oznaczenie terenu 5 T
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren urz¹dzeñ technicznych, lokalizacja trafostacji (trafostacja s³upowa lub wnêtrzowa).
3. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nie ustala siê
B) Usytuowanie zabudowy:
 dopuszcza siê usytuowanie budynku trafostacji w
odleg³oci minimum 0,5 m od granicy terenu.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 4 m
 dach o spadku 12°  30°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: nie ustala siê
 intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
 minimalna powierzchni zieleni: nie ustala siê
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza
siê.
F) Dojazd: z ulicy Lenej.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej redniego i niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
5. Inne ustalenia
Nie ustala siê
6. Stawka procentowa 0,00%

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia Uchwa³y.

USTALENIA KOÑCOWE
§5
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy PUCK do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,

§6
Traci moc, w granicach objêtych niniejszym planem
Miejscowy, plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Puck zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy
Puck Nr XVIII/14/93 z dnia 9 czerwca 1993 r. og³oszon¹ w
Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19, poz. 110.
§7

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

680
UCHWA£A Nr L/291/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwi¹zany z projektowanym
mostem na rzece Wile oraz drog¹ od mostu na Wile
do drogi 10482 na fragmencie wsi Jawiska i Opalenie
w gminie Gniew
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120 poz.
1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124, Nr 154,
poz. 1804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) Rada Miasta i Gminy w Gniewie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jawiska i Opalenie w
gminie Gniew, zwi¹zany z projektowanym mostem
przez rzekê Wis³ê oraz z drog¹ dojazdow¹ od przyczó³ków mostu do drogi powiatowej nr 10482 NicponiaOpalenie w miejscowoci Aplinki obrêb Opalenie.
2. Granice obszaru objêtego niniejszym planem przedstawia za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Nie ustala siê niniejszym planem zakresu wynikaj¹cego z § 3 pkt 5, 7 Uchwa³y Nr XXXII/171/2000 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 padziernika 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego pla-
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nu zagospodarowania przestrzennego tj. minimalnych
lub maksymalnych wskaników zabudowy, tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzenia oraz
u¿ytkowania terenu.
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej  w § 3
oraz na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na rysunku planu
s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia cyfrowo-literowe poszczególnych wydzielonych terenów,
 istniej¹ce drzewo do ochrony i zachowania,
 rejon lokalizacji wymaganych w urz¹dzeniu terenu
technicznych rodków ochrony przed uci¹¿liwociami akustycznymi,
 istniej¹ce linie energetyczne do przebudowy,
 wymagana realizacja drogi gospodarczej obs³uguj¹cej wa³ przeciwpowodziowy,
 wymagana projektowana estakada,
 istniej¹cy wa³ przeciwpowodziowy do ochrony i zachowania.
3. Obszar objêty ustaleniami niniejszego planu po³o¿ony
jest w ca³oci w granicach Nadwilañskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, dla którego obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania, nakazy oraz zakazy jak w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego z dn. 8 listopada
1994 r.  opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94
poz. 139, ze zm. Rozp. Nr 11/98 Dz. Urz. Woj. Gd. Nr
59/98 poz. 294.
4. Obszar objêty ustaleniami niniejszego planu po³o¿ony
jest w ca³oci w granicach planowanego Nadwilañskiego Parku Krajobrazowego.
§3
Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1. Teren 1. KG.
1) Funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno-techniczna  teren komunikacji  fragment planowanej drogi
publicznej g³ównej o przebiegu: droga krajowa nr 1
 Jawiska-Lipianki-Baldram  droga krajowa nr 55,
prêdkoæ projektowa 70 km/godz, prêdkoæ miarodajna 90 km/godz, klasa drogi  G1/2, jednojezdniowa, dwupasowa
2) Zasady zagospodarowania terenu:
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
25 m, szerokoæ jak na rysunku planu, szer. jezdni
min. 7,0 m,
 fragment trasy wskazany na rysunku planu wymagany jako projektowana estakada,
 zakaz bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej przyleg³ego terenu z planowanej drogi; skrzy¿owania
wy³¹cznie z drogami publicznymi klasy nie ni¿szej
ni¿ L, wyj¹tkowo-dopuszczalne s¹ skrzy¿owania i
zjazdy zgodne z projektem budowy drogi  zjazdy wy³¹cznie poprzez wyznaczone drogi lokalne
lub wyznaczone dojazdy gospodarcze,
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 w liniach rozgraniczaj¹cych  wymóg lokalizacji wydzielonego obustronnego ci¹gu pieszo-rowerowego, w tym na mocie, min. szerokoæ ci¹gu  2,5 m,
 wymóg zachowania normatywnej skrajni drogi lokalnej gospodarczej 4.KD oraz normatywnej skrajni
przejcia pieszego na wale przeciwpowodziowym,
umo¿liwiaj¹cej obs³ugê i utrzymanie wa³u oraz skrajni ¿eglugowych na rzece Wile szer. 100 m i wysokoci 9,0 m powy¿ej tzw. wysokiej wody ¿eglownej
(w.w.¿). pod mostem,
 wymóg przebudowy istniej¹cych sieci elektroenergetycznych bêd¹cych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dopuszcza siê lokalizowanie obiektów budowlanych zwi¹zanych z
wykonywaniem prawa zarz¹du drogi wyra¿onego
w art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych,
 most  projektowany jako zespolony, bez wysokich
elementów utrudniaj¹cych swobodny przelot ptaków, bez agresywnych krajobrazowo i kolorystycznie form architektonicznych, sharmonizowany z krajobrazem; koniecznoæ zminimalizowania oddzia³ywania na krajobraz.
3) Szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi:
 wymóg zachowania i ochrony istniej¹cego drzewa
wskazanego na rysunku planu,
 wymóg zachowania z dopuszczeniem przebudowy,
wg projektu drogi, istniej¹cych rowów melioracyjnych; rowy przeznaczone do zachowania w miejscach skrzy¿owañ z projektowan¹ drog¹ zabezpieczyæ przepustami,
 przed obiektami mieszkalnymi  istniej¹cych siedlisk,
gdzie zostanie przekroczony normatywny poziom
dwiêku, wymóg stosowania technicznych rodków,
ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ akustyczn¹, zlokalizowanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi; rejon lokalizacji wskazano na rysunku planu,
 wody opadowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady zgromadzone
w separatorach ropopochodnych winny byæ okresowo zagospodarowywane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo i poddane utylizacji,
 wymóg ochrony nadbrze¿nej rolinnoci i brzegu Wis³y; wymóg ochrony wa³u przeciwpowodziowego
 wymagane rozszerzenie projektu budowlanego o
studium krajobrazowe, uwzglêdniaj¹ce wymóg sharmonizowania projektowanego mostu i estakady z
krajobrazem, uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody,
 w pasie przebiegu drogi do przyczó³ka mostu i w
miejscu jego posadowienia nale¿y przeprowadziæ
badania powierzchniowe maj¹ce na celu rozpoznanie archeologiczne terenu objêtego planowan¹ inwestycj¹; zasiêg przestrzenny oraz zakres ochrony
konserwatorskiej np. badañ ratowniczych zostanie
okrelony w opinii archeologicznej po przeprowadzeniu badañ powierzchniowych; projekt zagospodarowania terenu wymaga opiniowania z Muzeum
Archeologicznym w Gdañsku i uzgodnienia z Woj.
Konserwatorem Zabytków.
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4) Inne ustalenia:
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu obs³uguj¹cego drogê oraz sieci uwzglêdnionych w projekcie budowy drogi,
 zmiana sposobów u¿ytkowania zjazdów i skrzy¿owañ wymaga uzyskania zezwolenia zarz¹dcy
drogi,
 linia zabudowy na terenach przyleg³ych do drogi
 min. 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni planowanej drogi, ustaliæ nale¿y j¹ na podstawie
uci¹¿liwoci drogi, po przeprowadzeniu stosownych pomiarów,
 dopuszcza siê pozostawienie w dotychczasowym
stanie istniej¹cej zabudowy na gruntach przyleg³ych do planowanej drogi, dobudowy, przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu u¿ytkowania zabudowy istniej¹cej wymagaj¹ ka¿dorazowo
uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi, w zakresie wykonania na koszt inwestora urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi,
 w zwi¹zku z p³ytkim wystêpowaniem wód podziemnych oraz po³o¿eniem obszaru planu w terenach o podwy¿szonym ryzyku wyst¹pienia powodzi do projektu budowlanego nale¿y wykonaæ
szczegó³owe badania warunków posadowienia
obiektów w formie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej lub geotechnicznej. Realizacja planowanych obiektów budowlanych wymaga odpowiednich zabezpieczeñ przeciwpowodziowych.
 teren dla realizacji celów publicznych.
2. Teren 2.KD, 3.KD
1) funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno-techniczna
 droga lokalna, dojazdowa, obs³uguj¹ca przyleg³e
tereny upraw rolnych  RP oraz tereny zabudowy
zagrodowej  MR i us³ugowo-przemys³owej  UR/P,
2) zasady zagospodarowania terenu  szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rysunku planu,
3) szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi  wymóg zachowania z dopuszczeniem przebudowy, wg projektu drogi, istniej¹cych rowów melioracyjnych na warunkach w³aciwego zarz¹du
melioracji i urz¹dzeñ wodnych,
4) inne ustalenia  teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych.
3. Teren 4.KD.
1) funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno  techniczna  droga gospodarcza do obs³ugi i utrzymania wa³u
przeciwpowodziowego,
2) zasady zagospodarowania terenu  szer. w liniach
rozgraniczaj¹cych  jak na rysunku planu,
3) szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi  wymóg ochrony istniej¹cego wa³u przeciwpowodziowego, wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania wymagaj¹ zgody w³aciwego zarz¹du gospodarki wodnej  Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej,
4) inne ustalenia  teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych.
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§4

Ustalenia ogólne dotycz¹ce obszaru objêtego planem
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istn. i projektowanej na warunkach Energii S.A. sieci energetycznej, dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych dróg sieci niezbêdnych dla ich funkcjonowania oraz istniej¹cych po ich przebudowie,
2) odprowadzenie wód opadowych  wody opadowe
z utwardzonych nawierzchni odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do
odbiorników. Osady zgromadzone w separatorach
ropopochodnych winny byæ okresowo zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo i
poddane utylizacji,
3) mo¿liwoæ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji istniej¹cych
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu oraz urz¹dzeñ
melioracyjnych, znajduj¹cych siê w obszarze objêtym planem okreliæ nale¿y na etapie projektu budowlanego planowanej drogi w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji.
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 0%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miasta i Gminy Gniew
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta i Gminy Gniew do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu o³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w
Gniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Gniew granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Gniew uchwalony Uchwa³¹ Rady
Miasta i Gminy Gniew Nr VI/36/89 z dnia 19 padziernika
1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r., Nr 29/89 poz. 2000), z
pón. zmianami.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
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og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

681
UCHWA£A Nr XXXIV/255/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obrêb Kêb³owo), Bar³omino, Robakowo, Sychowo,
Wyszecino, Milwino, D¹brówka, Zelewo w gminie Luzino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 z pón. zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr
100, poz. 11085, Nr 115, poz. 1229) art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591), oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obrêb Kêb³owo), Bar³omino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, D¹brówka, Zelewo, w gminie Luzino:
1) Wie Kochanowo (obrêb Kêb³owo), dzia³ka nr 283/
2, gmina Luzino (plan nr 3.1.),
2) Wie Bar³omino, czêæ dzia³ki nr 67, gmina Luzino
(plan nr 4.1.),
3) Wie Robakowo, dzia³ki nr: 39/10, 39/11, 39/12, gmina Luzino (plan nr 5.1),
4) Wie Robakowo, dzia³ki nr: 39/15, 39/16, 39/17, 39/
18, 39/19, 39/25, gmina Luzino (plan nr 5.2),
5) Wie Robakowo, dzia³ki nr: 41/17, 41/18, 41/19, gmina Luzino (plan nr 5.3),
6) Wie Robakowo, dzia³ki nr: 39/22, 39/23, 39/24,
gmina Luzino (plan nr 5.4),
7) Wie Robakowo, dzia³ka nr: 57/20, gmina Luzino
(plan nr 5.5),
8) Wie Robakowo, dzia³ka nr: 70/1, gmina Luzino (plan
nr 5.6),
9) Wie Robakowo, czêæ dzia³ki nr: 125/9, gmina Luzino (plan nr 5.7),
10) Wie Sychowo, dzia³ki nr: 210/8, 210.9, gmina Luzino (plan nr 6.1.),
11) Wie Sychowo, czêæ dzia³ki nr: 259, gmina Luzino
(plan nr 6.2.),
12) Wie Sychowo, czêæ dzia³ki nr: 183/4 gmina Luzino
(plan nr 6.3.),
13) Wie Wyszecino, dzia³ka nr 86, gmina Luzino (plan
nr 7.1.),
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14) Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 10/10, gmina Luzino
(plan nr 8.1.A),
15) Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 10/10, gmina Luzino
(plan nr 8.1.B),
16) Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2),
17) Wie D¹brówka, dzia³ka nr 63, gmina Luzino (plan
nr 9.1.),
18) Wie Zelewo, dzia³ka nr 86/7, gmina Luzino (plan
nr 10.10).
2. Plany obejmuj¹ obszary w granicach okrelonych na
Rysunkach planu, stanowi¹cych za³¹czniki graficzne do
niniejszej uchwa³y:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Kochanowo (obrêb Kêb³owo), dzia³ka nr 283/2,
gmina Luzino, rysunek planu w skali 1: 1000, (plan
nr 3.1.)  za³¹cznik graficzny nr 1,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Bar³omino, czêæ dzia³ki nr 67, gmina Luzino,
rysunek planu w skali 1: 1000, (plan nr 4.1.)  za³¹cznik graficzny nr 2,
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Robakowo, dzia³ki nr 39/10, 39/11, 39/12, gmina Luzino, rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 5.1.);
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Robakowo, dzia³ki nr: 39/15, 39/16, 39/17, 39/
18, 39/19, 39/25, gmina Luzino, rysunek planu w skali
1: 1000, (plan nr 5.2.); Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wie Robakowo, dzia³ki nr:
41/17, 41/18, 41/19, gmina Luzino (rysunek planu w
skali 1:1000 (plan nr 5.3), za³¹cznik graficzny nr 3,
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Robakowo, dzia³ki nr: 39/22, 39/23, 39/24, gmina Luzino, rysunek planu w skali 1: 1000, za³¹cznik
graficzny nr 6 (plan nr 5.4.)  za³¹cznik graficzny nr 4,
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Robakowo, dzia³ka nr 57/20, gmina Luzino, rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 5.5.)  za³¹cznik
graficzny nr 5,
6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Robakowo, dzia³ka nr 70/1, gmina Luzino, rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 5.6.)  za³¹cznik
graficzny nr 6,
7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Robakowo, czêæ dzia³ki nr: 125/9, gmina Luzino, rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 5.7.)  za³¹cznik graficzny nr 7,
8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Sychowo, dzia³ki nr: 210/8, 210.9, gmina Luzino, rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 6.1.)  za³¹cznik graficzny nr 8,
9) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Sychowo, dzia³ka nr: 259, gmina Luzino, rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 6.2.)  za³¹cznik
graficzny nr 9,
10) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Sychowo, czêæ dzia³ki nr: 183/4 gmina Luzino, rysunek planu w skali 1: 1000, (plan nr 6.3.) 
za³¹cznik graficzny nr 10,
11) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Wyszecino, dzia³ka nr 86, gmina Luzino, rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 7.1.)  za³¹cznik
graficzny nr 11,
12) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
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wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 10/10, gmina Luzino,
rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 8.1.A.); Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wie
Milwino, czêæ dzia³ki nr 10/10, gmina Luzino, rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 8.1.B.)  za³¹cznik
graficzny nr 12,
13) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino,
rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 8.2.)  za³¹cznik
graficzny nr 13,
14) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie D¹brówka, dzia³ka nr 63, gmina Luzino (plan
nr 9.1.), rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 9.1.) 
za³¹cznik graficzny nr 14,
15) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wie Zelewo, dzia³ka nr 86/7, gmina Luzino (plan
nr 10.1.), rysunek planu w skali 1:1000 (plan nr 10.1.)
 za³¹cznik graficzny nr 15.
§2
USTALENIA OGÓLNE
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹cznikach graficznych od nr 1 do nr 15 do niniejszej uchwa³y, t.j. rysunkach planu , stanowi¹cych integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym jako Ustalenia planu i
Przeznaczenie terenów.
Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla terenów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planami.
3) dla terenów, w obrêbie których ustala siê odprowadzenie cieków wy³¹cznie do kanalizacji sanitarnej,
nie dopuszcza siê tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej, w sposób zorganizowany.
4) na etapie sporz¹dzania projektu budowlanego nale¿y wykonaæ badania warunków posadowienia obiektów. Dokumentacja geologiczno  in¿ynierska winna stanowiæ za³¹cznik do projektu budowlanego.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego
punktu na pokryciu kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów,
dominant i akcentów architektonicznych),
3) intensywnoæ zabudowy: stosunek powierzchni ogól-
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nej budynków (sumy powierzchni kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów) do powierzchni
terenu dzia³ki budowlanej lub dzia³ek bêd¹cych przedmiotem inwestycji,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki,
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku ani jego elementy takie jak: balkony, werandy,
wykusze, itp.,
7) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy: linie wyznaczone na rysunku planu, oznaczaj¹ca liniê usytuowania ciany frontowej budynku na d³ugoci nie mniej ni¿ 70%. Linia ta
nie dotyczy: werand, balkonów, wykuszy, gara¿y,
8) drogi wewnêtrzne  drogi w rozumieniu Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z
2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.).
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Wie Kochanowo (obrêb Kêb³owo), dzia³ka nr 283/2,
gmina Luzino (plan nr 3.1).

1.
2.

3.

4.

Wie Kochanowo (obrêb Kêb³owo), dzia³ka nr 283/2,
gmina Luzino (plan nr 3.1).
Oznaczenie terenu 1 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do granicy z terenem 2 K
C) Standardy zabudowy:
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 maksymalna wysokoæ: 11 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 dach o spadku: 40°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a po³udniow¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni
krajobrazowo  izolacyjn¹.
Przez teren zieleni dopuszcza siê wjazd i wejcie
na dzia³kê.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza
siê.
F) Dojazd do terenu: od drogi przyleg³ej do terenu strony po³udniowej(przez teren 2 K)
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Kochanowo (obrêb Kêb³owo, dzia³ka nr 283/2,
gmina Luzino (plan nr 3.1).
Oznaczenie terenu 2 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi powiatowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

2. Wie Bar³omino, czêæ dzia³ki nr 67, gmina Luzino (plan
nr 4.1).
Wie Bar³omino, czêæ dzia³ki nr 67, gmina Luzino (plan
nr 4.1).
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
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 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 dach o spadku: 40°  45 °.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a pó³nocn¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 istniej¹cy rów melioracyjny do zachowania. Wymagane wzbogacenie zieleni wysokiej i krzewów
wzd³u¿ rowu (w rejonie oznaczonym na rysunku
planu)
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
 dojazd od drogi przyleg³ej do terenu od strony
po³udniowej (przez teren 2 K)
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Bar³omino, czêæ dzia³ki nr 67, gmina Luzino (plan
nr 4.1).
Oznaczenie terenu 2 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi powiatowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Istniej¹cy drzewostan do zachowania
C) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

3. WIE ROBAKOWO, dzia³ki nr: 39/10, 39/11, 39/12,
gmina Luzino (plan nr 5.1)
Wie Robakowo, dzia³ki nr 39/10, 39/11, 39/12, gmina
Luzino (plan nr 5.1).
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
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3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
granicy z terenem 2 K
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 dach o spadku: 35°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a fragmentem granicy po³udniowej (jak
oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ
zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd od terenu: z drogi przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej (przez teren 2 K) i wschodniej.
5. Inne ustalenia
A) Istniej¹cy wodoci¹g do prze³o¿enia, lub koniecznoæ
zachowania dostêpu technicznego do wodoci¹gu,
w wypadku jego zachowania.
B) Przy lokalizacji nowej zabudowy i wjazdów na dzia³ki nale¿y uwzglêdniæ zachowanie istniej¹cego drzewostanu przydro¿nego na drodze przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Robakowo, dzia³ki nr 39/10, 39/11, 39/12, gmina
Luzino (plan nr 5.1).
1. Oznaczenie terenu 2 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Teren komunikacji  poszerzenie drogi dojazdowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê wjazd na dzia³ki w obrêbie terenu
1 MN
B) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
C) Istniej¹cy drzewostan do zachowania.
D) Teren stanowi teren publiczny
4. Stawka procentowa 0,00%
4. Wie Robakowo, dzia³ki nr: 39/15, 39/16, 39/17, 39/18,
39/19, 39/25, gmina Luzino (plan nr 5.2)

1.
2.

3.

4.

Wie Robakowo, dzia³ki nr 39/15, 39/16, 39/17, 39/18,
39/19, 39/25, gmina Luzino (plan nr 5.1).
Oznaczenie terenu 3 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynku równoleg³a do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 dach o spadku: 35°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe
w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w
obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd od terenu: z drogi przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej.
5. Inne ustalenia
Zachowaæ dostêp techniczny do istniej¹cego wodoci¹gu (zakaz nasadzeñ drzew)
6. Stawka procentowa 30,00%

 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe
w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w
obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd od terenu: z drogi przyleg³ej do terenu od
strony zachodniej i pó³nocnej
5. Inne ustalenia Istniej¹cy wodoci¹g do prze³o¿enia, lub
koniecznoæ zachowania dostêpu technicznego do wodoci¹gu, w wypadku jego zachowania.
6. Stawka procentowa 30,00%

5. WIE ROBAKOWO, dzia³ki nr: 41/17, 41/18, 41/19 gmina Luzino (plan nr 5.3).

Wie Robakowo, dzia³ki nr 41/17, 41/18, 41/19 gmina
Luzino (plan nr 5.3).
Oznaczenie terenu 5 K
Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji  poszerzenie drogi dojazdowej.Teren do w³¹czenia w linie
rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony
pó³nocnej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Dopuszcza siê wjazd na dzia³kê w obrêbie terenu 4
MN.
C) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Robakowo, dzia³ki nr 41/17, 41/18, 41/19 gmina
Luzino (plan nr 5.3).
Oznaczenie terenu 4 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenicê g³ówn¹ budynków sytuowaæ równolegle
do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 dach o spadku: 35°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a wschodni¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.

1.
2.

3.

4.

6. WIE ROBAKOWO, dzia³ki nr 39/22, 39/23, 39/24, gmina Luzino (plan nr 5.4).

1.
2.

3.

4.

Wie Robakowo, dzia³ki nr 39/22, 39/23, 39/24, gmina
Luzino (plan nr 5.4).
Oznaczenie terenu 1 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 dla nowej zabudowy: kalenica g³ówna budynków
usytuowana równolegle do linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
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C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 dach o spadku 35  45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a po³udniow¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd od terenu: z drogi przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a pó³nocn¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd od terenu: z drogi 5 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

7. WIE ROBAKOWO, dzia³ka nr 57/20, gmina Luzino (plan
nr 5.5).
Wie Robakowo, dzia³ka nr 57/20, gmina Luzino (plan
nr 5.5).
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 k¹t nachylenia dachu: 40°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.

Wie Robakowo, dzia³ka nr 57/20, gmina Luzino (plan
nr 5.5).
Oznaczenie terenu 2 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 k¹t nachylenia dachu: 40°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a pó³nocno  wschodni¹ granic¹ tere-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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nu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd od terenu: z drogi 5 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

5.
6.

Wie Robakowo, dzia³ka nr 57/20, gmina Luzino (plan
nr 5.5).
Oznaczenie terenu 3 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 k¹t nachylenia dachu: 40°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd od terenu: z drogi 5 KD.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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Wie Robakowo, dzia³ka nr 57/20, gmina Luzino (plan
nr 5.5).
Oznaczenie terenu 4 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 k¹t nachylenia dachu: 40°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a po³udniowo  zachodni¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd od terenu: z drogi 5 KD.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 30,00%

Wie Robakowo, dzia³ka nr 57/20, gmina Luzino (plan
nr 5.5).
1. Oznaczenie terenu 5 KD
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
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Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
D) Droga stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
8. WIE ROBAKOWO, dzia³ka nr 70/1, gmina Luzino (plan
nr 5.6).

1.
2.

3.

4.

Wie Robakowo, dzia³ka nr 70/1, gmina Luzino (plan
nr 5.6).
Oznaczenie terenu 1 P
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa produkcyjna  produkcja kostki brukowej.
Dla prowadzonej dzia³alnoci produkcyjnej wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej dla rodowiska musi byæ ograniczony do granic w³asnoci terenu, do którego inwestor ma tytu³
prawny.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny byæ
wyposa¿one w rodki ochrony przed uci¹¿liwociami
funkcji produkcyjnej.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: z dachów w obrêbie terenu, z placów i parkingów docelowo do
kanalizacji deszczowej, etapowo w obrêbie terenu 
po oczyszczeniu z olejów i osadów w sposób zapewniaj¹cy spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu
B) Usytuowanie zabudowy: nie ustala siê.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 12 m
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 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 20%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 1 mp/100 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza
siê.
F) Dojazd do terenu: z drogi przyleg³ej do terenu od
strony zachodniej lub wschodniej.
5. Inne ustalenia
A) Teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego: obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i nr11/98.
B) Napowietrzna linia energetyczna niskiego napiêcia
do przeniesienia.
6. Stawka procentowa 30,00%
9. WIE ROBAKOWO, czêæ dzia³ki nr 125/9, gmina Luzino (plan nr 5.7)
Wie Robakowo, czêæ dzia³ki nr 125/9, gmina Luzino
 plan nr 5.7.
1. Oznaczenie terenu 1 U
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Funkcje us³ugowe 
handel.
Funkcje uzupe³niaj¹ce (zajmuj¹ce mniej ni¿ 30% pow.
u¿ytkowej obiektów us³ugowych):
 gastronomia
 administracja
 rzemios³o us³ugowe (np. fryzjer, gabinet kosmetyczny, itp.)
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych:
 z dachów obiektów: w obrêbie terenu
 z placów, dojazdów i parkingów: docelowo do kanalizacji deszczowej, etapowo w obrêbie terenu 
po oczyszczeniu z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
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4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a granic¹ wschodni¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 3 mp/100 m2 u¿ytkowej
us³ug i minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: powierzchnia
minimum 1500 m2, przy podziale terenu na dzia³ki
budowlane nale¿y zachowaæ dostêp tych dzia³ek do
drogi publicznej.
F) Dojazd: z drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej lub pó³nocnej (wymagane zachowanie istniej¹cego drzewostanu).
5. Inne ustalenia
A) Dla realizowanych us³ug i dzia³alnoci produkcyjnej
wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
B) Nale¿y zachowaæ dostêpu technicznego do istniej¹cego wodoci¹gu.
C) Realizacja zainwestowania wymaga:
 wykonania badañ geotechnicznych gruntu jako za³¹cznika do projektu budowlanego
 uregulowania stosunków wodnych (skanalizowania istniej¹cych rowów melioracyjnych, z zachowaniem dostêpu technicznego  lub ich zachowania).
D) Istniej¹ce napowietrzne linie energetyczne do prze³o¿enia.
6. Stawka procentowa 30,00%
10. WIE SYCHOWO (obrêb Robakowo) dzia³ki nr 210/8
i 210/9, gmina Luzino (plan nr 6.1).
Wie Sychowo (obrêb Robakowo), dzia³ki nr 210/8 i
210/9, gmina Luzino (plan nr 6.1)
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udo-
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kumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granic¹ pó³nocn¹ i zachodni¹
terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a granic¹ wschodni¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 4 KDw
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Sychowo (obrêb Robakowo), dzia³ki nr 210/8 i
210/9, gmina Luzino (plan nr 6.1)
1. Oznaczenie terenu 2 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
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W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu dzia³ek
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granic¹ po³udniow¹ i zachodni¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a granic¹ wschodni¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 4 KDw
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek w obrêbie terenu 1 MN i 2 MN
B) W urz¹dzeniu drogi przewidzieæ nasadzenia drzew
niskopiennych.
C) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
E) Droga stanowi drogê wewnêtrzn¹
4. Stawka procentowa 0,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Sychowo (obrêb Robakowo), dzia³ka nr 210/8 i
210/9, gmina Luzino (plan nr 6.1)
Oznaczenie terenu 5 KXw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszy.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m (jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa 0,00%

11. Wie Sychowo (obrêb Robakowo), czêæ dzia³ki nr 259,
gmina Luzino (plan nr 6.2).

1.
2.

3.

Wie Sychowo (obrêb Robakowo), dzia³ki nr 210/8 i
210/9, gmina Luzino (plan nr 6.1)
Oznaczenie terenu 3 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi powiatowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

Wie Sychowo (obrêb Robakowo), dzia³ki nr 210/8 i
210/9, gmina Luzino (plan nr 6.1)
1. Oznaczenie terenu 4 KDw
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4.

Wie Sychowo (obrêb Robakowo), czêæ dzia³ki nr 259,
gmina Luzino (plan nr 6.2).
Oznaczenie terenu 1 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt
pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu.
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B) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynków równoleg³a do linii
rozgraniczaj¹cej z terenem 2 KPw
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a granic¹ wschodni¹ i po³udniow¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z ci¹gu pieszo  jezdnego 2 KPw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.
3.

4.

Wie Sychowo (obrêb Robakowo), czêæ dzia³ki nr 259,
gmina Luzino (plan nr 6.2).
Oznaczenie terenu 2 KPw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszo  jezdny.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Dopuszcza siê nawierzchniê gruntow¹ lub utwardzon¹.
C) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa 0,00%

12. Wie Sychowo (obrêb Robakowo), czêæ dzia³ki nr
183/4, gmina Luzino (plan nr 6.3.).
Wie Sychowo (obreb Robakowo), czêæ dzia³ki nr
183/4, gmina Luzino (plan nr 6.3.)
1. Oznaczenie terenu 1 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i rzemielniczo  us³ugowa.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny
 rzemios³o us³ugowe, w tym: zak³ady obs³ugi lub
napraw samochodów, zak³ady stolarskie, lusarskie.
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub
wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
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 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do
kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu
od strony wschodniej. Etapowo: w obrêbie dzia³ki. Wody opadowe z placów i parkingów przed
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do
gruntu wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 g³ówna kalenica budynków prostopad³a do drogi
z której nastêpuje dojazd
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
 dach o spadku 35°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,80
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granic¹ pó³nocn¹ i zachodni¹
terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 3 KD i ci¹gu pieszo  jezdnego 4
KPw.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy
terenu objêtego inwestycj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Sychowo (obrêb Robakowo), czêæ dzia³ki nr 183/4,
gmina Luzino (plan nr 6.3.)
1. Oznaczenie terenu 2 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i rzemielniczo  us³ugowa.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny
 rzemios³o us³ugowe, w tym: zak³ady obs³ugi lub
napraw samochodów, zak³ady stolarskie, lusarskie
 hotel
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 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub
wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych
na dzia³kach.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej. Etapowo: w obrêbie dzia³ki. Wody
opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 G³ówna kalenica budynków prostopad³a do drogi z której nastêpuje dojazd.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
 dach o spadku 35°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,80
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a granic¹ zachodni¹ (jak oznaczono na
rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 3 KD lub drogi przyleg³ej do terenu
od strony wschodniej.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
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C) W po³udniowo  zachodniej czêci terenu, ustala siê
rejon przejcia napowietrznej linii energetycznej
110 kV  zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
Zachowaæ strefy ochronne od linii energetycznej 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

Wie Sychowo (obrêb Robakowo), czêæ dzia³ki nr 183/4,
gmina Luzino (plan nr 6.3.)
Oznaczenie terenu 3 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
B) W urz¹dzeniu ulicy przewidzieæ nasadzenia drzew
niskopiennych.
C) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy lub powierzchniowo do rowów
odwodnieniowych wzd³u¿ drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej. Wody opadowe przed
wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z olejów i
osadów.
E) Droga stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Sychowo (obrêb Robakowo), czêæ dzia³ki nr 183/4,
gmina Luzino (plan nr 6.3.)
Oznaczenie terenu 4 KPw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszo  jezdny.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8 m (jak
na rysunku planu).
Na zakoñczeniu ci¹gu plac do zawracania  jak na rysunku planu.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
B) W urz¹dzeniu ulicy przewidzieæ nasadzenia drzew
niskopiennych.
C) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w ci¹gu 4 KP, ulicy 3 KD lub powierzchniowo do rowów odwodnieniowych wzd³u¿ drogi
przyleg³ej do terenu 1 MU od strony wschodniej.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
E) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa 0,00%

Wie Sychowo (obrêb Robakowo), czêæ dzia³ki nr 183/4,
gmina Luzino (plan nr 6.3.)
Sychowo  plan nr 6.3.
1. Oznaczenie terenu 5 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi dojazdowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
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B) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu
C) Teren stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
13. WIE WYSZECINO, dzia³ka nr 86, gmina Luzino (plan
nr 7.1).
Wie Wyszecino, dzia³ka nr 86, gmina Luzino (plan
nr 7.1).
1. Oznaczenie terenu 1 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi nieuci¹¿liwe.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny
 us³ugi rzemios³a: krawieckie, naprawy sprzêtu i
artyku³ów u¿ytku domowego i osobistego, fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub
wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt
pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynku prostopad³a lub równoleg³a do linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad
poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia
do budynku.
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D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,80
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granicami terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹
krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek: minimum 3 mp/100 m2 pow.
u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu.
F) Dojazd: z ci¹gu pieszo  jezdnego 2 KPw.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

Wie Wyszecino, dzia³ka nr 86, gmina Luzino (plan
nr 7.1).
Oznaczenie terenu 2 KPw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszo  jezdny.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 6 m (jak na
rysunku planu).
Ci¹g zakoñczony placem do zawracania (jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
B) Nawierzchnia utwardzona
C) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w ci¹gu 2 KP a nastêpnie do kanalizacji
deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od strony
po³udniowej lub do rowów odwodnieniowych  po
oczyszczeniu z olejów i osadów.
D) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa 0,00%
Wie Wyszecino, dzia³ka nr 86, gmina Luzino (plan
nr 7.1).
Oznaczenie terenu 3 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi gminnej. Teren
do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej
do terenu od strony po³udniowej (droga gminna).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

14. WIE MILWINO, czêæ dzia³ki nr 10/10, gmina Luzino
(plan nr 8.1.A).
Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 10/10, gmina Luzino
(plan nr 8.1.A)
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
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3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do granicy wschodniej terenu.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a wschodni¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi przyleg³ej do terenu od strony
wschodniej lub po³udniowej.
5. Inne ustalenia Dla istniej¹cego wodoci¹gu przechodz¹cego przez wschodni¹ czêæ terenu ustala siê prze³o¿enie wodoci¹gu lub zachowanie do niego dostêpu
technicznego.
6. Stawka procentowa 30,00%
15. Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 10/10, gmina Luzino (plan
nr 8.1.B)
Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 10/10, gmina Luzino
(plan nr 8.1.B)
1. Oznaczenie terenu 2 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
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3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
(dla nowych budynków) jak na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do linii
rozgraniczaj¹cej z terenem 3 K
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy zachodni¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹
krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi przyleg³ej do terenu od strony
wschodniej.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 10/10, gmina Luzino
(plan nr 8.1.B)
Oznaczenie terenu 3 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  teren projektowany do w³¹czenia
w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej (droga dojazdowa).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Istniej¹cy drzewostan do zachowania.
C) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%
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16. WIE MILWINO, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 1 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad
poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia
do budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy i pó³nocn¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 01 KD i drogi przyleg³ej do terenu
od strony zachodniej.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 30,00%

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
1. Oznaczenie terenu 2 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
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 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 wzd³u¿ obowi¹zuj¹cych linii zabudowy i poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do obowi¹zuj¹cych linii zabudowy, na pozosta³ych dzia³kach nie ustala siê.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej oraz z drogi 01KD, 02 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
1. Oznaczenie terenu 3 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
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 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
oraz obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na rysunku
planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
 kalenica g³ówna równoleg³a do obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 01 KD, 02 KD i z drogi przyleg³ej do
terenu od strony zachodniej.
5. Inne ustalenia Przy lokalizacji budynków uwzglêdniæ
wymagane przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej 15 kV.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 4 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
oraz obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na rysunku
planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i
wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
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 kalenica g³ówna budynku równoleg³a do obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a wschodni¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 01 KD i drogi 03 KDw.
5. Inne ustalenia
Nie ustala siê
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 5 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1484 

 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 03 KDw, drogi 04 KD i ci¹gu pieszojezdnego 06 KPw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 6 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 na dzia³kach usytuowanych wzd³u¿ ulicy 04 KD:
wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
 na pozosta³ych dzia³kach poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynku prostopad³a linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
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 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe
w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 01 KD i 04 KD
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 7 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy i poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynku prostopad³a do linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 04 KD i drogi 05 KD
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5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 8 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynku prostopad³a do jednej
z linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a pó³nocn¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 05 KD
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 30,00%
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Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 9 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych
na dzia³kach.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynku prostopad³a do jednej
linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy i po³udniow¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 05 KD.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 30,00%

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
1. Oznaczenie terenu 10 ZR
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni i rekreacji, bez zabudowy kubaturowej.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 wy³¹cznie obiektów ma³ej architektury
 urz¹dzeñ zabaw dla dzieci i urz¹dzeñ sportowych
 zieleni wysokiej, niskiej, krzewów.
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3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
 Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
 Ustala siê: zachowanie istniej¹cych zbiorników wodnych, wzbogacenie zieleni¹ brzegów zbiorników.
 Dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji deszczowej do zbiorników wodnych, po
uprzednim oczyszczeniu z olejów i osadów.
 Teren ogólnodostêpny  zakaz wygrodzeñ (za wyj¹tkiem granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
 Tereny zieleni i wód winny stanowiæ minimum 60%
powierzchni terenu.
5. Inne ustalenia Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
6. Stawka procentowa 0,00%

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 11 ZR
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni i rekreacji, bez zabudowy kubaturowej.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 wy³¹cznie obiektów ma³ej architektury,
 urz¹dzeñ zabaw dla dzieci i urz¹dzeñ sportowych
 zieleni wysokiej, niskiej, krzewów.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu

Ustala siê: zachowanie istniej¹cych zbiorników wodnych, wzbogacenie zieleni¹ brzegów zbiorników.
 Teren ogólnodostêpny  zakaz wygrodzeñ (za wyj¹tkiem granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
 Tereny zieleni i wód winny stanowiæ minimum 60%
powierzchni terenu.
Inne ustalenia Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Stawka procentowa 0,00%

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
1. Oznaczenie terenu 12 ZR
2. Przeznaczenie terenu, funkcje

3.

4.

5.
6.
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Teren zieleni i rekreacji, bez zabudowy kubaturowej.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 wy³¹cznie obiektów ma³ej architektury,
 urz¹dzeñ zabaw dla dzieci i urz¹dzeñ sportowych
 zieleni wysokiej, niskiej, krzewów.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
 Teren ogólnodostêpny  zakaz wygrodzeñ (za wyj¹tkiem granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
 Tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30% powierzchni terenu.
Inne ustalenia Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Stawka procentowa 0,00%
Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 01 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 12 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 1 MN, 2 MN, 3MN, 4 MN, 6 MN.
B) W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ jednostronne lub obustronne nasadzenia drzew niskopiennych.
C) Jezdnia i chodniki utwardzone
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
E) Droga stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 02 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 2 MN, 3MN.
B) W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ jednostronne lub obustronne nasadzenia drzew niskopiennych.
C) Jezdnia i chodniki utwardzone
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
E) Droga stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%
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Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 03 KDw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu). Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 4 MN, 5MN.
B) W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ jednostronne lub obustronne nasadzenia drzew niskopiennych.
C) Jezdnia i chodniki utwardzone
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
E) Droga stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa 0,00%
Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 04 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 5 MN, 6MN, 7 MN i 9 MN.
B) W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ jednostronne lub obustronne nasadzenia drzew niskopiennych.
C) Jezdnia i chodniki utwardzone
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
E) Droga stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 05 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 7 MN, 8MN, 9 MN.
B) Jezdnia i chodniki utwardzone
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
E) Droga stanowi teren publiczny
Stawka procentowa 0,00%

Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
1. Oznaczenie terenu 06 KP w
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszo  jezdny.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 8 m (jak na
rysunku planu). Ci¹g zakoñczony placem do zawracania (jak na rysunku planu).

Dziennik Urzêdowy
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3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 5 MN
B) Nawierzchnia utwardzona
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy 04 KD. Wody opadowe przed
wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z olejów i
osadów.
E) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
4. Stawka procentowa 0,00%
Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
1. Oznaczenie terenu 07 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  teren projektowany do w³¹czenia
w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od
strony po³udniowej (droga powiatowa).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Teren stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
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Wie Milwino, czêæ dzia³ki nr 44/16, gmina Luzino
(plan nr 8.2).
Oznaczenie terenu 08 KXw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszy.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 5 m (jak na
rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe. Teren
stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa 0,00%

17. WIE D¥BRÓWKA, dzia³ka nr 63, gmina Luzino (plan
nr 9.1)
Wie D¹brówka, dzia³ka nr 63, gmina Luzino (plan
nr 9.1)
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych na
samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt
pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
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4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynku prostopad³a linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 dach o spadku 40°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
5. Inne ustalenia
A) Teren po³o¿ony jest w obrêbie Otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Wojewody nr 5/98.
B) Napowietrzna linia energetyczna do prze³o¿enia.
6. Stawka procentowa 30,00%
18. Wie Zelewo, dzia³ka nr 86/7, gmina Luzino (plan
nr 10.1.

1.
2.

3.

4.

Wie Zelewo, dzia³ka nr 86/7, gmina Luzino (plan
nr 10.1)
Oznaczenie terenu 1 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt
pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
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A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
oraz obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na rysunku
planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy i poza nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy
 kalenica g³ówna budynków wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy i poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 dach o spadku: 40°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na Rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd do terenu: z drogi 4 KD i drogi przyleg³ej do
terenu od strony pó³nocnej (przez teren 6 K)
5. Inne ustalenia
A) Teren po³o¿ony jest w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy  £eby. Obowi¹zuj¹
przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 i 11/98.
B) Teren po³o¿ony w obrêbie GZWP nr 110  obowi¹zuj¹ przepisy w zakresie ochrony zbiornika.
C) Przy lokalizacji budynków uwzglêdniæ wymagane
przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej 15 kV.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Zelewo, dzia³ka nr 86/7, gmina Luzino (plan
nr 10.1)
1. Oznaczenie terenu 2 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
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preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy i
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy i poza nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy
 kalenica g³ówna budynków wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 dach o spadku 40 °-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd do terenu: z droga 4 KD i drogi 05 KDw oraz
z ulicy przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej
(przez teren 6 K)
5. Inne ustalenia
A) Teren po³o¿ony jest w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Redy  £eby. Obowi¹zuj¹
przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 i 11/98.
B) Teren po³o¿ony w obrêbie GZWP nr 110  obowi¹zuj¹ przepisy w zakresie ochrony zbiornika.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Zelewo, dzia³ka nr 86/7, gmina Luzino (plan nr
10.1)
1. Oznaczenie terenu 3 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych na samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika do
zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê.
W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
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 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy i
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy i poza nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy
 kalenica g³ówna budynków wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 10 m
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
 dach o spadku 40 °-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy od terenów s¹siednich a wschodni¹
granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd do terenu: z drogi 5 KDw i drogi przyleg³ej
do terenu od strony pó³nocnej (przez teren 6K).
5. Inne ustalenia
A) Teren po³o¿ony jest w obrêbie OCK Pradolina Redy
 £eby.
Obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i 11/98.
B) Teren po³o¿ony w obrêbie GZWP nr 110  obowi¹zuj¹ przepisy w zakresie ochrony zbiornika.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Zelewo, dzia³ka nr 86/7, gmina Luzino (plan nr
10.1)
1. Oznaczenie terenu 4 KD
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 1 MN i 2 MN
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w tej drodze. Wody opadowe przed
wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z olejów i
osadów.
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E) Teren po³o¿ony jest w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Redy  £eby. Obowi¹zuj¹
przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 i 11/98.
F) Teren po³o¿ony w obrêbie GZWP nr 110  obowi¹zuj¹ przepisy w zakresie ochrony zbiornika.
G)Droga stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.
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Wie Zelewo, dzia³ka nr 86/7, gmina Luzino (plan nr
10.1)
Oznaczenie terenu 5 KDw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 2 MN i 3 MN
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy 5 KD lub powierzchniowo do
kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu
2 MN i 3 MN od strony pó³nocnej. Wody opadowe
przed wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
E) Teren po³o¿ony jest w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Redy  £eby. Obowi¹zuj¹
przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 i 11/98.
F) Teren po³o¿ony w obrêbie GZWP nr 110  obowi¹zuj¹ przepisy w zakresie ochrony zbiornika.
G)Droga stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa 0,00%
Wie Zelewo, dzia³ka nr 86/7, gmina Luzino (plan
nr 10.1)
Oznaczenie terenu 6 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi gminnej. Teren
do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej
do terenu od strony pó³nocnej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Teren po³o¿ony jest w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Redy  £eby. Obowi¹zuj¹
przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 i 11/98.
C) Teren po³o¿ony w obrêbie GZWP nr 110  obowi¹zuj¹ przepisy w zakresie ochrony zbiornika.
D) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

Wie Zelewo, dzia³ka nr 86/7, gmina Luzino (plan
nr 10.1)
1. Oznaczenie terenu 7 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi powiatowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.

3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Teren po³o¿ony jest w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy  £eby. Obowi¹zuj¹
przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 i 11/98.
C) Teren po³o¿ony w obrêbie GZWP nr 110  obowi¹zuj¹ przepisy w zakresie ochrony zbiornika.
D) Teren stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Luzino do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino granic terenu objêtego niniejszym planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Luzino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady
Gminy Luzino Nr XXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r.
opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz 94 z dnia 10
listopada 1994 r., wraz z pón. zm. w granicach obowi¹zywania niniejszych planów.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Luzino
T. Sirocki

682
UCHWA£A Nr XXXIV/256/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino i
fragmentów wsi Kêb³owo w gminie Luzino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15 poz. 139 z pón. zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr
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120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr
100, poz. 11085, Nr 115, poz. 1229) art.18 ust. 2 pkt 5, art.
40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000
r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów wsi
Kêb³owo w gminie Luzino:
1) wie Luzino, dzia³ki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, gmina Luzino (plan nr 1.3.),
2) wie Luzino, dzia³ki nr: 1369, 1370, 1371, 1372,
1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2, 1379,
1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387,
1388, 1389, 1390, 1391 gmina Luzino (plan nr 1.10),
3) wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino (plan nr 2.1),
4) wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino (plan nr 2.2),
5) wie Kêb³owo, dzia³ka nr 335/1, gmina Luzino (plan
nr 2.3),
6) wie Kêb³owo, dzia³ki nr; 348/15, 348/16, 348/17,
348/18, 348/19 gmina Luzino (plan nr 2.6),
7) wie Kêb³owo, dzia³ki nr: 348/21, 348/22, 348/23,
348/24, 348/25, 348/26, 348/27, 348/28, 348/29, 348/
30 gmina Luzino (plan nr 2.7),
8) wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16, gmina Luzino (plan nr 2.9),
9) wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 380/35 gmina Luzino (plan nr 2.10),
10) wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino (plan nr 2.11),
11) wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2 gmina Luzino (plan
nr 2.12).
2. Plany obejmuj¹ obszary w granicach okrelonych na
Rysunkach planu, stanowi¹cych za³¹czniki graficzne do
niniejszej uchwa³y:
1) wie Luzino, dzia³ki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, gmina
Luzino (plan nr 1.3.), rysunek planu, skala 1:1000 
za³¹cznik graficzny nr 1,
2) wie Luzino, dzia³ki nr: 1369, 1370, 1371, 1372, 1373,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2, 1379, 1380,
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388,
1389, 1390, 1391 gmina Luzino (plan nr 1.10) rysunek planu, skala 1:1000  za³¹cznik graficzny nr 2,
3) wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1), rysunek planu, skala 1:1000  za³¹cznik graficzny nr 3,
4) wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino (plan nr 2.2), rysunek planu, skala 1:1000  za³¹cznik graficzny nr 4,
5) wie Kêb³owo, dzia³ka nr 335/1, gmina Luzino (plan
nr 2.3), rysunek planu, skala 1:1000  za³¹cznik graficzny nr 5,
6) wie Kêb³owo, dzia³ki nr; 348/15, 348/16, 348/17,
348/18, 348/19 gmina Luzino (plan nr 2.6), rysunek
planu, skala 1: 1000; wie Kêb³owo, dzia³ki nr: 348/
21, 348/22, 348/23, 348/24, 348/25, 348/26, 348/27,
348/28, 348/29, 348/30 gmina Luzino (plan nr 2.7),
rysunek planu, skala 1:1000  za³¹cznik graficzny
nr 6,
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7) wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16, gmina Luzino (plan nr 2.9), rysunek planu, skala 1:1000  za³¹cznik graficzny nr 7,
8) wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 380/35 gmina Luzino (plan nr 2.10), rysunek planu, skala 1:1000 
za³¹cznik graficzny nr 8,
9) wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino (plan nr 2.11), rysunek planu, skala 1:1000 
za³¹cznik graficzny nr 9,
10) wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2 gmina Luzino (plan
nr 2.12), rysunek planu, skala 1:1000  za³¹cznik
graficzny nr 10 .
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia terenów, terenów pod realizacjê celów publicznych,
zasad obs³ugi infrastruktury technicznej, zasad i standardów usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu,
zasad i warunków podzia³u terenów.
§2
USTALENIA OGÓLNE
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹cznikach graficznych od nr 1 do nr 10 do niniejszej uchwa³y, tj. rysunkach planu, stanowi¹cych integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym jako Ustalenia planu i
Przeznaczenie terenów.
Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla terenów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planami,
3) dla terenów, w obrêbie których ustala siê odprowadzenie cieków wy³¹cznie do kanalizacji sanitarnej,
nie dopuszcza siê tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej, w sposób zorganizowany,
4) na etapie sporz¹dzania projektu budowlanego nale¿y wykonaæ badania warunków posadowienia obiektów. Dokumentacja geologiczno  in¿ynierska winna stanowiæ za³¹cznik do projektu budowlanego.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego
punktu na pokryciu kubatury  w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów,
dominant i akcentów architektonicznych),
3) intensywnoæ zabudowy: stosunek powierzchni
ogólnej budynków (sumy powierzchni kondygnacji
naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów) do
powierzchni terenu.
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4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki,
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linia wyznaczona na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku ani jego elementy takie jak: balkony, werandy,
wykusze, itp.,
7) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy: linia wyznaczona na rysunku planu, oznaczaj¹ca liniê usytuowania ciany frontowej budynku na d³ugoci nie mniej ni¿ 70%. Linia ta
nie dotyczy: werand, balkonów, wykuszy, gara¿y,
8) drogi wewnêtrzne  drogi w rozumieniu Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z
2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.).
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe
w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w
obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹cznie wydzielonych dzia³ek i
ich wspólne zagospodarowanie.
F) Obs³uga komunikacyjna: dojazd z drogi przyleg³ej
do terenu od strony wschodniej.
5. Inne ustalenia
Teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy  £eby. Obowi¹zuj¹ przepisy
Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i nr 11/98
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.
3.

1. Wie Luzino, dzia³ki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, gmina
Luzino (plan nr 1.3.).

1.
2.

3.

4.

Wie Luzino, dzia³ki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, gmina
Luzino (plan nr 1.3.)
Oznaczenie terenu 1 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dobudowanych i wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków prostopad³a lub równoleg³a do linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki
budowlane
 dopuszcza siê sytuowanie budynków na granicy
dzia³ek
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 intensywnoæ zabudowy: do 0, 50
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Wie Luzino, dzia³ki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, gmina
Luzino (plan nr 1.3.)
Oznaczenie terenu 2 ZL
Przeznaczenie terenu, funkcje Teren leny.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: nie dotyczy
 Odpady: nie dotyczy
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Wyklucza siê lokalizacjê obiektów budowlanych
B) Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki
C) Dojazd do terenu: z drogi przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej
Inne ustalenia
Teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy  £eby. Obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i nr 11/98.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Luzino, dzia³ki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, gmina
Luzino (plan nr 1.3.)
Oznaczenie terenu 3 ZL
Przeznaczenie terenu, funkcje Teren leny.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: nie dotyczy
 Odpady: nie dotyczy
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Wyklucza siê lokalizacjê obiektów budowlanych
B) Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki
C) Dojazd do terenu: z drogi przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej
Inne ustalenia
Teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy  £eby. Obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i nr 11/98.
Stawka procentowa 0,00%
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Wie Luzino, dzia³ki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, gmina
Luzino (plan nr 1.3.)
Oznaczenie terenu 4 Z
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni.
Dopuszcza siê:
 wprowadzenie zieleni wysokiej i redniej
 zalesienie terenu
 uprawy ogrodnicze i sadownicze.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: nie dotyczy
 Odpady: nie dotyczy.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Wyklucza siê lokalizacjê obiektów budowlanych
B) Wyklucza siê podzia³ terenu na dzia³ki
C) Dojazd do terenu: z drogi przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej.
Inne ustalenia Pó³nocna czêæ terenu po³o¿ona w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy
 £eby (granicê oznaczono na rysunku planu). Obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzeñ Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i nr 11/98.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Luzino, dzia³ki nr: 42/1, 42/1, 42/3, 42/4, gmina
Luzino (plan nr 1.3.)
Oznaczenie terenu 5 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi gminnej. Teren
do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej
do terenu od strony po³udniowej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Nawierzchnia jezdni i chodnika utwardzona.
C) Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej.
D) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

2. Wie Luzino, dzia³ki nr: 1369, 1370, 1371, 1372, 1373,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2, 1379, 1380,
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389,
1390, 1391 gmina Luzino (plan nr 1.10).
Wie Luzino, dzia³ki nr: 1369, 1370, 1371, 1372, 1373,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2, 1379, 1380,
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389,
1390, 1391 gmina Luzino (plan nr 1.10)
(plan nr 1.10).
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych  na samochody osobowe.
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3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w pó³nocnej i wschodniej czêci terenu (jak oznaczono na rysunku planu),pomiêdzy granic¹ terenu a nieprzekraczalna lini¹ zabudowy wprowadziæ
zieleñ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd do terenu: z drogi 4 KDw
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Luzino, dzia³ki nr: 1369, 1370, 1371, 1372, 1373,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2, 1379, 1380,
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389,
1390, 1391 gmina Luzino (plan nr 1.10)
(plan nr 1.10).
1. Oznaczenie terenu 2 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych  na samochody osobowe.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
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 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej,
energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do linii podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd do terenu: z drogi 4 KDw i drogi 3KL
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Luzino, dzia³ki nr: 1369, 1370, 1371, 1372, 1373,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2, 1379, 1380,
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389,
1390, 1391 gmina Luzino (plan nr 1.10)
(plan nr 1.10).
Oznaczenie terenu 3 KL
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga lokalna. Teren do w³¹czenia
w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 2 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodnika utwardzona.
C) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z piasku i osadów.
D) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

Wie Luzino, dzia³ki nr: 1369, 1370, 1371, 1372, 1373,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2, 1379, 1380,
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389,
1390, 1391 gmina Luzino (plan nr 1.10)
(plan nr 1.10).
1. Oznaczenie terenu 4 KDw
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2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren
Teren komunikacji  ulica dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 1 MN i 2 MN
B) Nawierzchnia jezdni i chodnika utwardzona.
C) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z piasku i osadów.
D) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
4. Stawka procentowa 0,00%
3. Wie Kêb³owo, czêæ nr 329/7, gmina Luzino (plan nr
2.1).
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
1. Oznaczenie terenu 1 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub napraw samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi, lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 hotel
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cego wodoci¹gu.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej. Etapowo: w obrêbie dzia³ki.
Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
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4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynków równoleg³a do linii
podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony pomiêdzy pó³nocn¹ granic¹ terenu a nieprzekraczalna lini¹ zabudowy (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ w formie biogrup o gatunkach
zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 10 KD oraz z drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy
terenu objêtego inwestycj¹
C) Przy lokalizacji zabudowy uwzglêdniæ odleg³oci od
napowietrznej linii energetycznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
1. Oznaczenie terenu 2 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub napraw
samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi,
lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 hotel
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i ga-
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4.

5.

6.
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ra¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cego wodoci¹gu.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej. Etapowo: w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ prostopadle
do linii podzia³u na dzia³ki.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony pomiêdzy po³udniow¹ granic¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹
krajobrazow¹ w formie biogrup o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 10 KD oraz z drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy
terenu objêtego inwestycj¹
Stawka procentowa 30,00%
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Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
Oznaczenie terenu 3 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cego wodoci¹gu.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna równoleg³a do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 10 KD
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy pó³nocn¹ granic¹ terenu a nieprzekraczalna lini¹ zabudowy (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ w formie biogrup o gatunkach
zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
 w zachodniej czêci terenu, wzd³u¿ linii podzia³u
na dzia³ki budowlane wyznacza siê pas techniczny dla przejcia kabli energetycznych redniego
napiêcia (oznaczony na rysunku planu), o szerokoci 2m (do realizacji przy likwidacji napowietrznej linii energetycznej 15 kV).
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
F) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 10 KD.
Inne ustalenia Przy lokalizacji zabudowy uwzglêdniæ
odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (obowi¹zuje do czasu funkcjonowania linii).
Stawka procentowa 30,00%
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Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
Oznaczenie terenu 4 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do pó³nocnej lub po³udniowej linii rozgraniczaj¹cej z terenem 10 KD.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z dróg przyleg³ych do terenu od strony po³udniowej, pó³nocnej, zachodniej i wschodniej.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 30,00%

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
1. Oznaczenie terenu 5 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
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 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do linii
rozgraniczaj¹cej z terenem 10 KD.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy po³udniow¹ granic¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z dróg 10 KD i 11 KD.
5. Inne ustalenia Przy lokalizacji zabudowy uwzglêdniæ
odleg³oci od linii energetycznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
1. Oznaczenie terenu 6 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.

Dziennik Urzêdowy
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4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki)
E) Podzia³ terenu na dzia³ki  nie dopuszcza siê
F) Dojazd: z drogi 10 KD
5. Inne ustalenia Przy lokalizacji zabudowy uwzglêdniæ
odleg³oci od linii energetycznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Stawka procentowa 30,00%
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Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
Oznaczenie terenu 7 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarne.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy po³udniow¹ granic¹ te-
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renu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane  nie dopuszcza siê.
F) Dojazd: z dróg 10 KD i 11 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
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Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
Oznaczenie terenu 8 ZR
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni i rekreacji, bez zabudowy kubaturowej.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 wy³¹cznie obiektów ma³ej architektury
 urz¹dzeñ zabaw dla dzieci
 zieleni wysokiej, niskiej, krzewów.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
 Teren ogólnodostêpny  zakaz wygrodzeñ od strony granicy z terenem 10 KD
 Tereny zieleni winny stanowiæ minimum 50% powierzchni terenu.
Inne ustalenia Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
Oznaczenie terenu 9 T
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren lokalizacji trafostacji.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego i redniego napiêcia.
 Odpady: nie dotyczy.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nie ustala siê.
B) Usytuowanie zabudowy:
 dopuszcza siê usytuowanie obiektu trafostacji na
granicy dzia³ki lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 3 m
od granicy.
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C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 4 m
 poziom posadowienia parteru: nie ustala siê
D) Urz¹dzenie terenu: nie ustala siê
E) Podzia³ terenu na dzia³ki: nie dopuszcza siê.
F) Dojazd od drogi 10 KD
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 0,00%
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Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
Oznaczenie terenu 10 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód opadowych:docelowo do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
D) Droga stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
Oznaczenie terenu 11 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód opadowych:docelowo do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
D) Droga stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
Oznaczenie terenu 12 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  teren projektowany do w³¹czenia
w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Koniecznoæ zachowania istniej¹cego drzewostanu.
B) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
C) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%
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Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 329/7, gmina Luzino
(plan nr 2.1.)
Oznaczenie terenu 13 KPw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszo  jezdny (dojazd do
terenu przyleg³ego od strony zachodniej).
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m (jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dojazd do terenu przyleg³ego od strony zachodniej
B) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa 0,00%

4. Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino
(plan nr 2.2).

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino
(plan nr 2.2)
Oznaczenie terenu 1 MU
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny i hurtowy
 us³ugi rzemios³a
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
Wyklucza siê lokalizacjê zak³adów obs³ugi i napraw samochodów, zak³adów stolarskich, lusarskich i innych
o podobnym stopniu uci¹¿liwoci oraz stacje paliw
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ
do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do
kanalizacji deszczowej w przyleg³ych ulicach, etapowo: w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
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B) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do linii
rozgraniczaj¹cej z terenem 6 KDw.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,80
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a pó³nocn¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 6 KDw oraz z drogi przyleg³ej do
terenu od strony wschodniej.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed
uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy
terenu objêtego inwestycj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino
(plan nr 2.2)
1. Oznaczenie terenu 2 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny i hurtowy
 us³ugi rzemios³a
 hotel
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
Wyklucza siê lokalizacjê zak³adów obs³ugi i napraw samochodów, zak³adów stolarskich, lusarskich i innych
o podobnym stopniu uci¹¿liwoci oraz stacje paliw
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitar-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1500 

nej zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ
do sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w przyleg³ych ulicach. Etapowo: w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do granicy z terenem 3 MN
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 6 KDw i 7 KDw oraz z drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
C) Napowietrzna linia energetyczna niskiego napiêcia
przechodz¹ca we wschodniej czêci terenu  do
prze³o¿enia.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino
(plan nr 2.2)
1. Oznaczenie terenu 3 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
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 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do granicy
z terenem 6 KDw lub 7 KDw.
C) Standardy zabudowy
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe
w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w
obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 6 KDw i 7 KDw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino
(plan nr 2.2)
1. Oznaczenie terenu 4 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub
wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
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B) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynku równoleg³a do granicy
z terenem 7 KDw.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 7 KDw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino
(plan nr 2.2)
1. Oznaczenie terenu 5 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny i hurtowy
 us³ugi rzemios³a
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
Wyklucza siê lokalizacjê zak³adów obs³ugi i napraw samochodów, zak³adów stolarskich, lusarskich i innych
o podobnym stopniu uci¹¿liwoci oraz stacje paliw
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: do kanalizacji
deszczowej w przyleg³ych ulicach. Etapowo: w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
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4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do linii
rozgraniczaj¹cej z terenem 6 KDw
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,80
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a pó³nocn¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 6 KDw.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino
(plan nr 2.2)
Oznaczenie terenu 6 KDw
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Ulica zakoñczona placem do zawracania(jak na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
B) W zagospodarowaniu ulicy uwzglêdniæ minimum
jednostronne nasadzenia drzew niskopiennych.
C) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
E) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa 0,00%

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino
(plan nr 2.2)
1. Oznaczenie terenu 7 KDw
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
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Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu). Ulica zakoñczona placem do zawracania(jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
B) W zagospodarowaniu ulicy uwzglêdniæ minimum
jednostronne nasadzenia drzew niskopiennych.
C) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
D) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ z olejów i osadów.
E) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹.
4. Stawka procentowa 0,00%

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino
(plan nr 2.2)
Oznaczenie terenu 8 KX
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszy. Wykluczona komunikacja samochodowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 5 m (jak na
rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe. Teren
stanowi drogê publiczn¹.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 333/12, gmina Luzino
(plan nr 2.2)
Oznaczenie terenu 9 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi przyleg³ej do
terenu od strony wschodniej. Teren do w³¹czenia w
linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Koniecznoæ zachowania istniej¹cego drzewostanu.
B) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
C) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

5. Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 335/1, gmina Luzino (plan
nr 2.3).
Wie Kêb³owo dzia³ka nr 335/1, gmina Luzino (plan
nr 2.3)
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
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zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z dróg przyleg³ych do terenu od strony zachodniej (przez teren 3 K), po³udniowej i wschodniej (przez teren 4 Kw).
5. Inne ustalenia
Teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Redy  £eby. Obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i nr 11/98.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo dzia³ka nr 335/1, gmina Luzino (plan
nr 2.3)
1. Oznaczenie terenu 2 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
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4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z dróg przyleg³ych do terenu od strony zachodniej (przez teren 3 K) i wschodniej (przez teren
4 Kw).
5. Inne ustalenia
Teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Redy  £eby. Obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i nr 11/98.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo dzia³ka nr 335/1, gmina Luzino (plan
nr 2.3)
Oznaczenie terenu 3 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi. Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce ulicy przyleg³ej do terenu.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 1 MN.
B) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
C) Teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Redy  £eby. Obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i nr 11/98.
D) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

Wie Kêb³owo dzia³ka nr 335/1, gmina Luzino (plan
nr 2.3)
1. Oznaczenie terenu 4 Kw
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi. Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenu 1 MN.
B) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu
C) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
D) Teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego Kra-
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jobrazu Pradolina Redy  £eby. Obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 5/94 i nr 11/98.
E) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹.
4. Stawka procentowa 0,00%
6. Wie Kêb³owo, dzia³ki nr 348/15, 348/16, 348/17, 348/18,
348/19, gmina Luzino (plan nr 2.6).

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, dzia³ki nr 348/15, 348/16, 348/16, 348/17,
348/19, gmina Luzino (plan nr 2.6.)
Oznaczenie terenu 1 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynku równoleg³a do granicy
pó³nocnej.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a wschodni¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
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F) Dojazd do terenu: z drogi przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej.
5. Inne ustalenia
Zachowaæ dostêp techniczny do istniej¹cego kabla telekomunikacyjnego.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

5.

Wie Kêb³owo, dzia³ki nr 348/15, 348/16, 348/16, 348/17,
348/19, gmina Luzino (plan nr 2.6.)
Oznaczenie terenu 2 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynku równoleg³a do granicy
pó³nocnej.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
F) Dojazd do terenu: z drogi przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej i zachodniej.
Inne ustalenia
Zachowaæ dostêp techniczny do istniej¹cego kabla telekomunikacyjnego.

Wie Kêb³owo, dzia³ki nr 348/15, 348/16, 348/16, 348/17,
348/19, gmina Luzino (plan nr 2.6.)
1. Oznaczenie terenu 3 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren
Teren komunikacji  poszerzenie drogi przyleg³ej od
strony zachodniej. Teren do w³¹czenia w linie rozgra-
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niczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
B) Droga stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, dzia³ki nr 348/15, 348/16, 348/16, 348/17,
348/19, gmina Luzino (plan nr 2.6.)
Oznaczenie terenu 4 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren
Teren komunikacji  poszerzenie drogi powiatowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu
B) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
C) Droga stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

7. Wie Kêb³wo, dzia³ki nr 348/21, 348/22, 348/23, 348/23,
348/25, 348/26, 348/27, 348/28, 348/29, 348/30 gmina
Luzino (plan nr 2.7).

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, dzia³ki nr 348/21, 348/22, 348/23, 348/23,
348/24, 348/25, 348/26, 348/27, 348/28, 348/29, 348/30,
gmina Luzino (plan nr 2.7).
Oznaczenie terenu 5 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu
B) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 Kalenica g³ówna budynków równoleg³a do granicy z terenem 5 MN.
C) Standardy zabudowy:
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 maksymalna wysokoæ: 11 m
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a pó³nocn¹ granic¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
F) Dojazd: z drogi przyleg³ej do terenu od strony
wschodniej i po³udniowej (teren 7 K)
5. Inne ustalenia
Nie ustala siê.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, dzia³ki nr 348/21, 348/22, 348/23, 348/23,
348/24, 348/25, 348/26, 348/27, 348/28, 348/29, 348/30,
gmina Luzino (plan nr 2.7).
Oznaczenie terenu 6 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych na samochody osobowe.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne)
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
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 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹ zabudowy a pó³nocn¹ granic¹ terenu (jak oznaczono
na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe
w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w
obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej (teren 5 K)
5. Inne ustalenia
A) Przy lokalizacji budynków zachowaæ wymagane
przepisami odleg³oci od napowietrznej linii energetycznej 15 kV.
B) Wzd³u¿ zachodniej granicy dzia³ki 348/27 (jak oznaczono na rysunku planu) ustala siê przebieg pasa
technicznego o szerokoci 2 m dla przejcia kabla
energetycznego SN po likwidacji napowietrznej linii
energetycznej 15 kV.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, dzia³ki nr 348/21, 348/22, 348/23, 348/23,
348/24, 348/25, 348/26, 348/27, 348/28, 348/29, 348/30,
gmina Luzino (plan nr 2.7).
Oznaczenie terenu 7 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi dojazdowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
B) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

8. Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16 (plan nr 2.9).
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16 (plan nr 2.9)
1. Oznaczenie terenu 1 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej,
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
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 dla dzia³ek z dojazdem od ulic 4 KD i 7 KDw: budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
dróg dojazdowych.
 dla dzia³ek obs³ugiwanych z drogi 8 KDw: nie ustala siê.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 4 KD, 7 KDw, 8 KDw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16 (plan nr 2.9)
1. Oznaczenie terenu 2 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (us³ugi rzemios³a (poza zak³adami
obs³ugi lub napraw samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi, lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 hotel
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych zlokalizowanych
na dzia³kach.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
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 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ prostopadle
do linii podzia³u na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,80
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 4KD, 7 KDw oraz z drogi przyleg³ej
do terenu od strony wschodniej.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16 (plan nr 2.9)
1. Oznaczenie terenu 3 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a (us³ugi rzemios³a (poza zak³adami
obs³ugi lub napraw samochodów i stacj¹ paliw, zak³adami stolarskimi, lusarskimi o podobnym stopniu uci¹¿liwoci)
 hotel
 gastronomia (bez dzia³alnoci rozrywkowej)
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
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Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony wschodniej,etapowo w obrêbie dzia³ki.
 Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ prostopadle
do linii podzia³u na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,80
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 7KDw, 8 KDw oraz z drogi przyleg³ej
do terenu od strony wschodniej.
Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy
terenu objêtego inwestycj¹.
Stawka procentowa 30,00%

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16 (plan nr 2.9)
1. Oznaczenie terenu 4 KD
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu). Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
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A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
B) Jezdnia i chodniki utwardzone
C) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy, lub powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do granic opracowania od strony wschodniej.
D) Teren stanowi drogê publiczn¹
4. Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16 (plan nr 2.9)
1. Oznaczenie terenu 5 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi dojazdowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony wschodniej
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu
B) Teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16 (plan nr 2.9)
1. Oznaczenie terenu 6 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi dojazdowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe. Teren
publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16 (plan nr 2.9)
1. Oznaczenie terenu 7 KDw
2. Przeznaczenie terenu, funkcje Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu). Na odcinku zachodnim ci¹g zakoñczony placem do zawracania.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
B) Jezdnia i chodniki utwardzone
C) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy, lub powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do granic opracowania od strony wschodniej.
D) Droga stanowi dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1
MN, 2 MU, 3 MU i do terenu 9 T.
E) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
4. Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16 (plan nr 2.9)
1. Oznaczenie terenu 8 KDw
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu). Na odcinku zachodnim ci¹g zakoñczony placem do zawracania.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na teren przyleg³ych dzia³ek.
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B) Jezdnia i chodniki utwardzone
C) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy, lub powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do granic opracowania od strony wschodniej.
D) Droga stanowi dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 1
MN i 3 MU.
E) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
4. Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 375/16 (plan nr 2.9)
1. Oznaczenie terenu 9 T
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren lokalizacji trafostacji.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego i redniego napiêcia.
 Odpady: nie dotyczy.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nie ustala siê.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Dopuszcza siê usytuowanie obiektu trafostacji na
granicy dzia³ki lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 3 m
od granicy.
C) Standardy zabudowy:
 Maksymalna wysokoæ: 4 m
 Poziom posadowienia parteru: nie ustala siê,
D) Urz¹dzenie terenu: nie dotyczy
E) Podzia³ terenu na dzia³ki: nie dopuszcza siê.
F) Dojazd: z drogi nr 7 KDw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 0,00%
9. Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 380/35, gmina Luzino
(plan nr 2.10).
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 380/35, gmina Luzino
(plan nr 2.10).
1. Oznaczenie terenu 1 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a: krawieckie, naprawy sprzêtu i artyku³ów u¿ytku domowego i osobistego, fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych
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3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej. Etapowo: w obrêbie dzia³ki.
Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 kalenica g³ówna budynków równoleg³a do pó³nocnej granicy terenu.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
 dach o spadku 35°-45°
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m 2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 380/35, gmina Luzino
(plan nr 2.10).
1. Oznaczenie terenu 2 MU
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
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Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a: krawieckie, naprawy sprzêtu i artyku³ów u¿ytku domowego i osobistego, fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej. Etapowo: w obrêbie dzia³ki.
Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
granicy terenu z ulic¹ 6 KDw.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu (jak oznaczono na rysunku planu) wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza
siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
F) Dojazd: z drogi 6 KDw lub z drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
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B) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 380/35, gmina Luzino
(plan nr 2.10).
Oznaczenie terenu 3 MU
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Zakres dopuszczalnych us³ug:
 handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami)
 us³ugi rzemios³a: krawieckie, naprawy sprzêtu i artyku³ów u¿ytku domowego i osobistego, fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne
 hotel
 gastronomia
 us³ugi administracyjne i biurowe
 gabinety (medyczne, stomatologiczne, itp.)
 us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub
wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej. Etapowo: w obrêbie dzia³ki.
Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
granicy terenu z ulic¹ 6 KDw.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu (jak oznaczono
na rysunku planu) wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹
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 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza
siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
F) Dojazd: z drogi 6 KDw lub z drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug wymagane spe³nienie norm
w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu
objêtego inwestycj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

5.

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 380/35, gmina Luzino
(plan nr 2.10).
Oznaczenie terenu 4 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle
do granicy z terenem ulicy KDw.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad
poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia
do budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 6 KDw.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 380/35, gmina Luzino
(plan nr 2.10).
Oznaczenie terenu 5 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
granicy z terenem ulicy 6 KDw
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,90
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a po³udniow¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 6 KDw.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 30,00%

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 380/35, gmina Luzino
(plan nr 2.10).
1. Oznaczenie terenu 6 KD w
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu). Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 2 MN, 3 MU, 4 MU i 5 MN.
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B) Nawierzchnia chodników i ulicy utwardzona.
C) Do kanalizacji deszczowej w ulicy, lub powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej
do granic opracowania od strony zachodniej.
D) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
4. Stawka procentowa 0,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 380/35, gmina Luzino
(plan nr 2.10).
Oznaczenie terenu 7 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  teren projektowany do w³¹czenia
w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od
strony zachodniej.
Dopuszcza siê wjazdy na teren 2 MU i 3 MU.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
B) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%

10. Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino
(plan nr 2.11.).

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
Oznaczenie terenu 1 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i
gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub
wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad
poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia
do budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ (jak oznaczono
na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
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 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza
siê dalszego podzia³u.
F) Dojazd: z drogi 12 KDw.
5. Inne ustalenia
Istniej¹cy wodoci¹g do prze³o¿enia.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 2 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej..
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
granicy z terenem ulicy 10KDw.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ (jak oznaczono na
rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 12 KDw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
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Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 3 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
granicy z ulic¹, z której nastêpuje dojazd.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 10 KD lub 12 KDw.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 4 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
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 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
ulicy 9 KD.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczalna lini¹
zabudowy a zachodni¹ granic¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 10 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 5 ZR
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni i rekreacji, bez zabudowy kubaturowej.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 wy³¹cznie obiektów ma³ej architektury,
 urz¹dzeñ zabaw dla dzieci i urz¹dzeñ sportowych
zieleni wysokiej, niskiej, krzewów.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie ustala siê
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
 Teren ogólnodostêpny  wyklucza siê wygrodzenie
od strony terenu 10KD.
 Tereny zieleni (drzewa, krzewy, trawniki) winny stanowiæ minimum 50% powierzchni terenu
5. Inne ustalenia
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
6. Stawka procentowa 0,00%
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Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 6 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu
B) Usytuowanie zabudowy:
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
ulicy, z której nastêpuje dojazd na dzia³kê.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 10 KD i z drogi przyleg³ej do terenu
od strony po³udniowej, przez teren 7 K.
5. Inne ustalenia
Sieæ wodoci¹gowa do prze³o¿enia (oznaczona na rysunku planu)
6. Stawka procentowa 30,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 7 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi dojazdowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony po³udniowej.
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3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu
C) Dojazd do dzia³ek w obrêbie terenu 6 MN
E) Teren stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 8 K
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi powiatowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu
C) Teren stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 9 MN
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu
B) Usytuowanie zabudowy:
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do
ulicy, z której nastêpuje dojazd na dzia³kê.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
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F) Dojazd: z drogi 10 KD i z drogi przyleg³ej do terenu
od strony po³udniowej, przez teren 7 K.
5. Inne ustalenia
Sieæ wodoci¹gowa do prze³o¿enia
6. Stawka procentowa 30,00%

3.

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 10 KD
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 2 MN, 3 MN, 4 MN, 6 MN, 9 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy.
D) Droga stanowi teren publiczny.
4. Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 11 KXw
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszy.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 5 m (jak na
rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
4. Stawka procentowa 0,00%

4.

Wie Kêb³owo, czêæ dzia³ki nr 383/25, gmina Luzino.
1. Oznaczenie terenu 12 KDw
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu). Ulica zakoñczona placem do zawracania (jak na rysunku planu).
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy lub powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w drodze 10 KD.
D) Droga stanowi drogê wewnêtrzn¹
4. Stawka procentowa 0,00%
11. WIE KÊB£OWO, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
1. Oznaczenie terenu 1UR
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zabudowy rzemielniczej (us³ugi i produkcja).
Wyklucza siê lokalizacjê zak³adów obs³ugi i napraw
samochodów, zak³adów stolarskich, lusarskich i innych o podobnym stopniu uci¹¿liwoci oraz stacje
paliw.

5.

6.

Poz. 682

Dopuszcza funkcjê mieszkaln¹ integralinie zwi¹zan¹ z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej. Etapowo: w obrêbie dzia³ki. Wody
opadowe z dróg, placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 03 KD, ci¹gu pieszo  jezdnego 04
KP oraz z drogi przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej.
Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug i dzia³alnoci produkcyjnej
wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Stawka procentowa 30,00%
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Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 2 UR
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zabudowy rzemielniczej (us³ugowej i produkcyjnej).
Wyklucza siê lokalizacjê zak³adów obs³ugi i napraw samochodów, zak³adów stolarskich, lusarskich i innych
o podobnym stopniu uci¹¿liwoci oraz stacje paliw
Dopuszcza funkcjê mieszkaln¹ integralinie zwi¹zan¹ z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, etapowo (do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej) dopuszcza siê odprowadzenie cieków do zbiornika
szczelnego bezodp³ywowego, z udokumentowaniem wywozu cieków na oczyszczalniê. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiornik nale¿y zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do
sieci.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej. Etapowo: w obrêbie dzia³ki. Wody
opadowe z dróg, placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
oznaczono na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a granic¹ pó³nocn¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2
pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

F) Dojazd: z drogi 03 KD i ci¹gu pieszo  jezdnego 04
KP.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug i dzia³alnoci produkcyjnej
wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
C) Istniej¹cy wodoci¹g przechodz¹cy we wschodniej
czêci terenu, do prze³o¿enia (jak oznaczono na rysunku planu)
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 3 UR
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zabudowy rzemielniczej (us³ugowej i produkcyjnej).
Wyklucza siê lokalizacjê zak³adów obs³ugi i napraw samochodów, zak³adów stolarskich, lusarskich i innych
o podobnym stopniu uci¹¿liwoci oraz stacje paliw.
Dopuszcza funkcjê mieszkaln¹ integralinie zwi¹zan¹ z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: docelowo do kanalizacji deszczowej w ulicy przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej. Etapowo: w obrêbie dzia³ki. Wody
opadowe z dróg, placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do gruntu
wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
oznaczono na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 13 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 40%
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 minimalna powierzchni zieleni: 25%
 teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy a granic¹ wschodni¹ i po³udniow¹ terenu (jak oznaczono na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1516 

 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe
w iloci: minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u lub
w obrêbie dzia³ki) i minimum 3 mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z ci¹gów pieszo  jezdnych 04 KP i 08 KP.
5. Inne ustalenia
A) Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
B) Dla realizowanych us³ug i dzia³alnoci produkcyjnej
wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
C) Istniej¹cy wodoci¹g przechodz¹cy we wschodniej
czêci terenu, do prze³o¿enia.
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 4 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
oznaczono na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Na dzia³kach przyleg³ych do drogi nr 01 KD budynki sytuowaæ wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do granicy z
drog¹ 01 KD.
 Na dzia³kach przyleg³ych do ulicy 02 KD budynki
sytuowaæ poza nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy,
kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojo-

Poz. 682

we w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 01 KD i drogi 02 KD.
5. Inne ustalenia Napowietrzna linia energetyczna do
prze³o¿enia
6. Stawka procentowa 30,00%

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 5 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
oznaczono na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Na dzia³kach przyleg³ych do ulicy nr 01 KD budynki sytuowaæ wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do granicy z
ulic¹ 01 KD.
 Na dzia³kach przyleg³ych do ulicy 02 KD budynki
sytuowaæ poza nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy,
kalenica g³ówna budynków prostopad³a do linii
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 01 KD i drogi 02 KD.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 30,00%
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Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 6 MN
Przeznaczenie terenu, funkcje
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y na samochód osobowy dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie dzia³ek.
 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a,
preferowane paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne).
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
B) Usytuowanie zabudowy:
 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
 budynki sytuowaæ kalenic¹ g³ówn¹ prostopadle
do linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 11 m.
 dach o spadku 35°-45°°
 poziom posadowienia parteru: do 1,00 m nad poziomem terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku.
D) Urz¹dzenie terenu:
 maksymalny procent zabudowy: 30%
 intensywnoæ zabudowy: do 0,60
 minimalna powierzchni zieleni: 30%
 teren po³o¿ony poza nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a granic¹ po³udniow¹ (jak oznaczono na rysunku planu)m zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 w obrêbie dzia³ek zabezpieczyæ miejsca postojowe w iloci minimum 2 mp/mieszkanie (w gara¿u
lub w obrêbie dzia³ki).
E) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek
budowlanych i ich wspólne zagospodarowanie.
F) Dojazd: z drogi 02 KD.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 30,00%

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
1. Oznaczenie terenu 7 T
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren lokalizacji trafostacji.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
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 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego i redniego napiêcia.
 Odpady: nie dotyczy.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
A) Linie zabudowy: nie ustala siê.
B) Usytuowanie zabudowy:
 Dopuszcza siê usytuowanie obiektu trafostacji na
granicy dzia³ki lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 3 m
od granicy.
C) Standardy zabudowy:
 maksymalna wysokoæ: 4 m
 poziom posadowienia parteru: nie ustala siê,
D) Urz¹dzenie terenu: nie dotyczy
E) Podzia³ terenu na dzia³ki: nie dopuszcza siê.
F) Dojazd: z drogi 02 KD.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
6. Stawka procentowa 0,00%

1.
2.
3.

4.

6.

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 8 ZL
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni lenej.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: nie dotyczy
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
 Nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów budowlanych
sta³ych ani tymczasowych
 Nie dopuszcza siê przejcia sieci infrastruktury technicznej.
5. Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 0,00%

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
1. Oznaczenie terenu 9 ZR
2. Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni i rekreacji.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 Wy³¹cznie obiektów ma³ej architektury (usytuowanych poza terenem lenym).
 urz¹dzeñ zabaw dla dzieci i urz¹dzeñ sportowych
 zieleni wysokiej, niskiej, krzewów.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
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 Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiêcia.
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
4. Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
 Teren ogólnodostêpny, wyklucza siê wygrodzenie terenu (za wyj¹tkiem granic z terenem 4 MN.
5. Inne ustalenia
Dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
6. Stawka procentowa 0,00%

1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 10 ZL
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren zieleni lenej.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
 Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
 Odprowadzenie wód deszczowych: w obrêbie terenu
 Zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
 Energia elektryczna: nie dotyczy
 Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na
gminne sk³adowisko odpadów.
Zasady i standardy usytuowania zabudowy i urz¹dzenia terenu oraz zasady i warunki podzia³u terenu
 Nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów budowlanych
sta³ych ani tymczasowych
 Nie dopuszcza siê przejcia sieci infrastruktury technicznej.
Inne ustalenia
Nie wystêpuj¹.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 11 K
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  poszerzenie drogi dojazdowej.
Teren do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi przyleg³ej do terenu od strony zachodniej.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
B) Teren stanowi teren publiczny.
Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 01 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 4 MN i 5 MN.
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy.
D) Droga stanowi teren publiczny
Stawka procentowa 0,00%
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3.

4.
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3.
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1.
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3.
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Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 02 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Na zakoñczeniu drogi plac do zawracania jak na rysunku planu.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7T
B) Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy
D) Teren stanowi drogê publiczn¹
Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 03 KD
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 10 m (jak
na rysunku planu).
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 1 UR, 2 UR.
Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
C) Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy.
D) Teren stanowi drogê publiczn¹
Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 04 KP
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszo  jezdny.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8 m (jak
na rysunku planu).
Na zakoñczeniu plac do zawracania jak na rysunku planu.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê lokalizacjê wjazdów na dzia³ki w obrêbie terenów 1UR, 2 UR, 3 UR.
B) Nawierzchnia utwardzona
C) Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej w ulicy lub powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w ulicy 03 KD.
D) Teren stanowi drogê wewnêtrzn¹
Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 05 KX
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszy.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 4,00 m jak
na rysunku planu.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
B) Teren stanowi teren publiczny
Stawka procentowa 0,00%
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Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 06 KX
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszy.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zmienna, min
6,00 m jak na rysunku planu.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
B) Teren stanowi teren publiczny
Stawka procentowa 0,00%
Wie Kêb³owo, dzia³ka nr 369/2, gmina Luzino (plan
nr 2.12).
Oznaczenie terenu 07 KX
Przeznaczenie terenu, funkcje
Teren komunikacji  ci¹g pieszy.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min 6,00 m jak
na rysunku planu.
Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe.
A) Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej.
B) Teren stanowi teren publiczny
Stawka procentowa 0,00%
USTALENIA KOÑCOWE
§4

1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Luzino do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) Umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino granic terenu objêtego niniejszym planem,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

683
UCHWA£A Nr XXXIV/19/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie zakazu podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy
Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w zwi¹zku z
art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 1984 r. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Na obszarze gminy Pruszcz Gdañski wprowadza siê
sta³y zakaz podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych w nastêpuj¹cych miejscach publicznych z zastrze¿eniem § 2:
a) chodnikach, skwerach, na terenie boisk, placów zabaw,
b) podwórzach ogólnodostêpnych,
c) stacjach benzynowych,
d) w granicach cmentarzy.
§2
Zakaz o którym mowa w § 1 nie dotyczy:
a) miejsc publicznych, w których sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu
prowadzona jest na podstawie zezwolenia jednorazowego zgodnie z art. 18.1 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
b) miejsc publicznych okrelonych w § 1, lit. a, b w nocy
z dnia 31 grudnia na 1 stycznia.
§3
Za nieprzestrzeganie niniejszej Uchwa³y grozi kara
grzywny.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XLIX/42/98 Rady Gminy Pruszcz
Gdañski z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie gminy Pruszcz Gdañski.

§5

§5

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Luzino zatwierdzony Uchwa³¹ Rady
Gminy Luzino Nr XXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r.
opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz 94 z dnia 10
listopada 1994 r. wraz z póniejszymi zmianami, w granicach obowi¹zywania niniejszych planów.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowy Województwa Pomorskiego.

§6

684

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Luzino
T. Sirocki

Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek

UCHWA£A Nr XXXIV/21/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie podzia³u Gminnego Orodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdañskim z siedzib¹ w £êgowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt
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2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593), art. 9 i art. 20 ust. 1, 3
i 4 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr
13, poz. 123) oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 7 i art. 18
ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pruszcz Gdañski.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
1. Dokonuje siê podzia³u Gminnego Orodka Kultury i
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdañskim z
siedzib¹ w £êgowie.
2. W wyniku podzia³u Gminnego Orodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdañskim z siedzib¹ w £êgowie tworzy siê:
1) Orodek Kultury Gminy Pruszcz Gdañski z siedzib¹
w £êgowie,
2) Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Pruszcz Gdañski z siedzib¹ w £êgowie.
§2
1. Orodek Kultury Gminy Pruszcz Gdañski z siedzib¹ w
£êgowie stanowi samorz¹dow¹ instytucjê kultury, która uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do prowadzonego przez Gminê Pruszcz Gdañski rejestru instytucji kultury.
2. Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdañski z siedzib¹
w £êgowie stanowi samorz¹dow¹ instytucjê kultury,
która uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do
prowadzonego przez Gminê Pruszcz Gdañski rejestru
instytucji kultury.
§3
Przedmiotem dzia³ania Orodka Kultury Gminy Pruszcz
Gdañski z siedzib¹ w £êgowie jest prowadzenie dzia³alnoci rozwijaj¹cej i zaspakajaj¹cej potrzeby kulturalne
mieszkañców Gminy Pruszcz Gdañski oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
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UCHWA£A Nr XXXIV/22/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdañski z siedzib¹ w £êgowie.
Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U Nr
142, poz. 1591) w zwi¹zku z art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statut Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz
Gdañski z siedzib¹ w £êgowie, który stanowi za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek

§4
Przedmiotem dzia³ania Biblioteki Publicznej Gminy
Pruszcz Gdañski z siedzib¹ w £êgowie jest zaspokajanie i
rozwijanie potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.
§5
Zobowi¹zania i wierzytelnoci dzielonego Gminnego
Orodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdañskim z siedzib¹ w £êgowie przejmuje Orodek
Kultury Gminy Pruszcz Gdañski z siedzib¹ w £êgowie.
§6
Statut Orodka Kultury Gminy Pruszcz Gdañski z siedzib¹ w £êgowie i Statut Biblioteki Publicznej Gminy
Pruszcz Gdañski z siedzib¹ w £êgowie nada Rada Gminy
na podstawie odrêbnych uchwa³.
§7
Podzia³ Gminnego Orodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdañskim z siedzib¹ w £êgowie
oraz utworzenie Orodka Kultury Gminy Pruszcz Gdañski
z siedzib¹ w £êgowie i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz
Gdañski z siedzib¹ w £êgowie nast¹pi z dniem 1 dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym wesz³a w
¿ycie niniejsza uchwa³a.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIV/22/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 15 marca 2002 r.
STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY PRUSZCZ GDAÑSKI Z SIEDZIB¥ W £ÊGOWIE
I. Przepisy ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdañski z siedzib¹
w £êgowie zwana dalej Bibliotek¹ zosta³a utworzona
na mocy uchwa³y Nr XXXIV/21/2002 Rady Gminy Pruszcz
Gdañski z dnia 15 marca 2002 r. i dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 113),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591),
4) niniejszego Statutu.
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§2

§ 11

1. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, która
uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do prowadzonego przez Gminê Pruszcz Gdañski rejestru instytucji kultury.
2. Biblioteka dzia³a w obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pruszcz Gdañski.

Biblioteka prowadzi wypo¿yczalniê, czytelniê, filie biblioteczne w Straszynie i w Wilinie oraz punkty biblioteczne na obszarze Gminy Pruszcz Gdañski.

§3
Siedzib¹ Biblioteki jest wie £ÊGOWO, a terenem jej
dzia³ania Gmina Pruszcz Gdañski.
§4
Nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Gmina Pruszcz Gdañski.

§ 12
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora
po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Gminy oraz opinii dzia³aj¹cych w Bibliotece zwi¹zków zawodowych.
§ 13
Nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
IV. Maj¹tek i finanse Biblioteki

§5

§ 14

Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i
nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê
zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
2. Biblioteka mo¿e zbywaæ rodki trwa³e. Przy zbywaniu
rodków trwa³ych stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce przedsiêbiorstw pañstwowych.
3. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
jej dzia³alnoci, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokoci dotacji organizatora.
4. Plan dzia³alnoci Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
plan us³ug, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
5. Biblioteka pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
6. Przychodami Biblioteki s¹: dotacje z bud¿etu Gminy
Pruszcz Gdañski, wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci i
rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz
z innych róde³.
7. Wysokoæ rocznej dotacji na dzia³alnoæ Biblioteki ustala organizator.

II. Cele i zadania Biblioteki
§6
Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury.
§7
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i
ochrona materia³ów bibliotecznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego regionu.
2. Udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu.
3. Prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa.
5. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych
spo³eczeñstwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§8
Biblioteka podejmowaæ mo¿e inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.

§ 15
Dyrektor Biblioteki przedk³ada Zarz¹dowi Gminy raz na
pó³ roku sprawozdanie z dzia³alnoci Biblioteki.
V. Postanowienia koñcowe
§ 16

III. Organy Biblioteki, organizacja, pracownicy.

Zmiany Statutu mog¹ byæ dokonywane przez Radê
Gminy w formie uchwa³y.

§9

§ 17

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Gminy Pruszcz
Gdañski po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych
dzia³aj¹cych w Bibliotece oraz stowarzyszeñ zawodowych.

Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu i adresem siedziby.

§ 10
W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej oraz obs³ugi.
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UCHWA£A Nr XXXIV/23/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie nadania Statutu Orodkowi Kultury Gminy
Pruszcz Gdañski z siedzib¹ w £êgowie.
Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
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142, poz. 1591) w zwi¹zku z art. 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statut Orodkowi Kultury Gminy Pruszcz
Gdañski z siedzib¹ w £êgowie, który stanowi za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIV/23/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 15 marca 2002 r.
STATUT ORODKA KULTURY
GMINY PRUSZCZ GDAÑSKI Z SIEDZIB¥ W £ÊGOWIE
I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
Orodek Kultury Gminy Pruszcz Gdañski z siedzib¹ w
£êgowie, zwany dalej Orodkiem jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, utworzon¹ uchwa³¹ nr XXXIV/21/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski z dnia 15 marca 2002r.

§6
Do zadañ Orodka w szczególnoci nale¿y:
1) organizowanie ró¿norodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukê,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kó³ i klubów zainteresowañ, sekcji, zespo³ów i innych,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a tak¿e rêkodzie³a ludowego i artystycznego,
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowañ kulturalnych,
5) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw,
odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
6) prowadzenie dzia³alnoæ instrukta¿owo  metodycznej,
7) koordynacja dzia³alnoci na terenie gminy w zakresie
organizacji imprez kulturalnych,
8) wspó³dzia³anie z instytucjami i organizacjami spo³ecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkañców,
9) nadzorowanie i organizacja dzia³alnoci rozrywkoworekreacyjnej,
10) organizowanie imprez kulturalnych i owiatowych
przy wspó³udziale bibliotek, szkó³ gminnych oraz imprez rekreacyjno  sportowych na terenie Gminy,
11) opracowywanie programów rozwoju kultury na terenie Gminy Pruszcz Gdañski.
III. ORGANY ZARZ¥DZAJ¥CE I DORADCZE
§7

Orodek dzia³a w szczególnoci na podstawie:
a) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej,
b) ustawy o bibliotekach,
c) niniejszego Statutu.

1. Na czele Orodka stoi Dyrektor, który kieruje jego dzia³alnoci¹, reprezentuje Orodek na zewn¹trz i jest za
niego odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Gminy po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych
w Orodku oraz stowarzyszeñ zawodowych i twórczych.
3. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Dyrektora Orodka jest
Wójt Gminy.
4. Pracowników Orodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§3

§8

1. Orodek sw¹ dzia³alnoci¹ obejmuje teren Gminy
Pruszcz Gdañski.
2. Siedziba Orodka znajduje siê w miejscowoci £êgowo.
3. Organizatorem Orodka jest Gmina Pruszcz Gdañski.

1. W Orodku mo¿e zostaæ powo³ana Spo³eczna Rada
Programowa zwana dalej Rad¹, stanowi¹ca organ doradczy Orodka.
2. Radê powo³uje Dyrektor Orodka na zasadach okrelonych w ust. 3 i 4.
3. W sk³ad rady mog¹ wchodziæ dzia³acze samorz¹dowi,
kulturalno  owiatowi, dzia³acze organizacji spo³ecznych, m³odzie¿owych, stowarzyszeñ, przedstawiciele
zespo³ów i kó³ zainteresowañ dzia³aj¹cych przy Orodku oraz mieszkañcy Gminy.
4. W sk³ad Rady wchodzi od 6 do 8 cz³onków, w tym jeden cz³onek delegowany przez Zarz¹d Gminy.
5. Pracami Rady kieruje jej Przewodnicz¹cy wybrany przez
Radê sporód jej cz³onków.
6. Do zadañ Rady nale¿y w szczególnoci:
 opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora planów pracy Orodka,
 zbieranie materia³ów i pomocy dydaktycznych po-

§2

§4
Orodek podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminê Pruszcz Gdañski i z chwil¹ wpisu do rejestru uzyskuje osobowoæ prawn¹.
II. ZAKRES DZIA£ALNOCI
§5
Przedmiotem dzia³ania Orodka jest prowadzenie dzia³alnoci rozwijaj¹cej i zaspakajaj¹cej potrzeby kulturalne
mieszkañców Gminy Pruszcz Gdañski oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.
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trzebnych do realizacji zadañ wynikaj¹cych z planu
pracy Orodka,
 utrzymywanie ³¹cznoci ze stowarzyszeniami kulturalnymi, organizacjami spo³ecznymi, m³odzie¿owymi oraz mieszkañcami Gminy,
 pomoc doradcza w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury na terenie Gminy.
7. Kadencja Rady trwa 2 lata.
8. Cz³onkowie Rady za udzia³ w jej pracach nie otrzymuj¹
wynagrodzenia.
9. Szczegó³ow¹ organizacjê pracy Rady okreli jej Regulamin, uchwalony przez Radê.
§9
1. Orodek samodzielnie opracowuje plany swojej dzia³alnoci.
2. Nadzór nad Orodkiem sprawuje Zarz¹d Gminy.
§ 10
Organizacjê wewnêtrzn¹ Orodka, w tym jego jednostki
organizacyjne, ich zadania i strukturê okrela Regulamin
Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Gminy oraz opinii dzia³aj¹cych w nim
organizacji zwi¹zkowych i stowarzyszeñ twórców.
IV. MAJ¥TEK I FINANSE
§ 11
1. Orodek gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka jest plan
dzia³alnoci Orodka, zatwierdzony przez Dyrektora z
zachowaniem wysokoci dotacji Organizatora.
3. Plan dzia³alnoci Orodka zawiera w miarê potrzeb:
plan us³ug, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
§ 12
1. Orodek pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Orodka s¹:
 dotacje z bud¿etu Gminy,
 wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci, w tym ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tku ruchomego z wyj¹tkiem
dóbr kultury, z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych,
 rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
oraz z innych róde³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXXIV/24/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/
94/2001 Rady Gminy Pruszcz Gdañski z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia na rok 2002 wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów i op³aty administracyjnej oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z ich poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w zwi¹zku z
art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999r.  Prawo
dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 3 Uchwa³y Nr XXXI/94/2001 Rady Gminy Pruszcz
Gdañski z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
na rok 2002 wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów i op³aty administracyjnej oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z ich poborem skrela siê ust. 1 pkt 1 ppkt 6, 7.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
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UCHWA£A Nr XXXIV/28/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 15 marca 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie szczegó³owych zasad
udzielania z bud¿etu Gminy Pruszcz Gdañski dotacji dla
niepublicznych przedszkoli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) w zwi¹zku
z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 13

§1

Dyrektor Orodka przedk³ada Zarz¹dowi Gminy raz na
kwarta³ sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka.

Zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane przez Radê
Gminy w formie uchwa³y.

W uchwale Nr XXIX/70/2001 Rady Gminy Pruszcz
Gdañski z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad udzielania z bud¿etu Gminy Pruszcz Gdañski
dotacji dla niepublicznych przedszkoli wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y w pkt II, ppkt
4 wyrazy: wynosiæ nie mniej ni¿ 50% zastêpuje
siê wyrazami:  przyznawana w wysokoci 75% .

§ 15

§2

Orodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu i adresem siedziby.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pruszcz Gdañski.

V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 14
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
J. Witek
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UCHWA£A Nr XXXI/311/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugowo  produkcyjn¹ czêci dzia³ki nr 554/4
przy ulicy M³yñskiej w Brusach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugowo  produkcyjn¹ czêci dzia³ki nr 554/4 przy ulicy M³yñskiej w Brusach, w granicach okrelonych na rysunku planu w skali
1:500, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje czêæ dzia³ki nr 554/4, po³o¿onej po
wschodniej stronie ulicy M³yñskiej, w po³udniowo 
wschodniej czêci miasta Brusy.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M, UP;
2) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu literami KL.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg.
§5
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu okrelone w Rozdziale 2 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 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M, UP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza siê:
1) przeznaczenie terenu wy³¹cznie dla realizacji potrzeb
jednego inwestora;
2) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹ lub przeznaczenie czêci obiektu us³ugowego dla zaspokojenia
mieszkaniowych potrzeb w³asnych inwestora;
3) dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹) i produkcyjn¹ zwi¹zan¹ m. in. z przetwórstwem miêsnym,
spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 3;
4) realizacjê zabudowy dla potrzeb us³ug i produkcji;
5) obs³ugê komunikacyjn¹ z przylegaj¹cej drogi lokalnej;
6) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z otoczeniem.
3. Dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) i produkcyjna prowadzona na terenie, o którym mowa w ust. 1,
musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza
granice zewnêtrzne terenu. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e
powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na
dzia³ce w³asnej inwestora  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.
4. Na terenie, o którym mowa w ust.1, nakazuje siê:
1) dostosowaæ rozwi¹zania technologiczne i produkcyjne do spe³nienia wszystkich warunków okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach weterynaryjno
 sanitarnych;
2) uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê;
3) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci
uzbrojenia terenu;
4) zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wykrelon¹ na rysunku planu;
5) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodu u¿ytkowników sta³ych i miejsca
postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo w iloci niezbêdnej dla zamierzonego profilu us³ugi lub produkcji;
6) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
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7) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
8) pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni terenu ekologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
9) wprowadziæ pas izolacyjny drzew i krzewów wokó³
granic terenu oraz zastosowaæ zieleñ izolacyjn¹ i
ozdobn¹ wokó³ obiektów.
5. Formê budynków na terenie, okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynku mieszkalnego  maks. II kondygnacje + poddasze u¿ytkowe;
2) wysokoæ budynków us³ugowych i produkcyjnych
maks. 10,0 m;
3) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnego, us³ugowych i produkcyjnych
maks. 1,2 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
4) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
5) dachy dwuspadowe o spadku po³aci od 35o do 50o
lub w uzasadnionych przypadkach  ze wzglêdu na
proporcje budynku  wielospadowe o nachyleniu
po³aci j.w., kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych.
§7
1. Wyznacza siê teren komunikacji szerokoci 4,0 m, oznaczony na rysunku planu literami KL, przeznaczony docelowo dla realizacji celów publicznych  na poszerzenie przylegaj¹cej drogi lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§8
1. Zaopatrzenie w wodê z miejskiego wodoci¹gu zaopatrzonego w odpowiedni¹ liczbê zasuw i hydrantów.
2. Odprowadzenie cieków do projektowanego miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
3. 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.
4. Zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cego przy³¹cza niskiego napiêcia, po dostosowaniu go do nowych
warunków pracy. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
5. W projektowanych oraz modernizowanych obiektach
nale¿y przewidzieæ ogrzewanie nie-uci¹¿liwe dla rodowiska  o niskiej zawartoci siarki (np.: elektryczne,
olejowe lub gazowe).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§9

W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Brusy uchwalonego 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.), w granicach uchwalenia planu
okrelonych na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y, w obrêbie których wprowadza siê ustalenia niniejszej uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 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

690
UCHWA£A Nr 362/XLIV/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr
71, poz. 733) oraz art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹cego oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony
i lokalu socjalnego.
1) na licie lokali mieszkalnych mog¹ byæ umieszczone osoby, których redni miesiêczny dochód brutto
na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w
okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê rozpatrywania wniosku o otrzymanie lokalu nie przekracza 150% najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym,
2) na licie lokali socjalnych mog¹ byæ umieszczone
osoby, których redni miesiêczny dochód brutto na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê rozpatrywania wniosku o otrzymanie lokalu nie przekracza
100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym,
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3) przy obliczaniu dochodu miesiêcznego, o którym
mowa w § 1 ust. 1 i 2 uwzglêdnia siê wszelkie dochody
okrelone w art. 3, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734).
§2
Warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê
do ich poprawy.
Za osoby spe³niaj¹ce warunki otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobu gminy uwa¿a siê:
1) osoby zamieszkuj¹ce w lokalach, w których powierzchnia mieszkalna nie przekracza:
a) 5 m2/osobê  w rodzinie dwu i wiêcej osobowej,
b) 10 m2/osobê  w rodzinie jednoosobowej,
2) zamieszkuj¹ w budynkach, w których:
a) brak jest instalacji kanalizacyjnej,
b) w.c. znajduje siê poza budynkiem mieszkalnym,
c) w.c. znajduje siê w budynku mieszkalnym i u¿ytkowane jest wspólnie przez kilka rodzin,
d) zajmowany przez wnioskodawcê lokal nie posiada kuchni.
§3
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
1) Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przys³uguj¹ rodzinom,
które:
a) s¹ osobami pozbawionymi lokalu mieszkalnego w
wyniku klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru,
b) zamieszkuj¹ w budynkach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki,
c) z pozostawionymi przez dotychczasowego najemcê jego wstêpni, zstêpni, osobami przysposobionymi, pe³noletnim rodzeñstwem zamieszkuj¹cym
wspólnie przez okres nie mniejszy ni¿ 2 lata, chyba ¿e najemca zamieszkiwa³ w znajduj¹cym siê w
tej samej lub pobliskiej miejscowoci lokalu (dom)
stanowi¹cym jego w³asnoæ, b¹d uzyskanym na
podstawie najmu albo spó³dzielczego prawa do
lokalu, a jego powierzchnia zapewnia pozostawionym osobom normy przys³uguj¹ce zgodnie z art.
2 ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego.
d) s¹ osobami narodowoci polskiej zamieszka³ymi
poza granicami kraju i zosta³y
zaproszone przez Radê Miasta Malborka do przyjazdu na pobyt sta³y,
e) s¹ umieszczone na obowi¹zuj¹cej licie lokali
mieszkalnych,
f) opuszczaj¹cy domy dziecka po osi¹gniêciu pe³noletnoci  o ile przed przyjêciem do takich domów by³y zameldowane w Malborku, a ich sytuacja rodzinna nie pozwala na powrót do lokalu
mieszkalnego, w którym posiada³y zameldowanie sta³e,
g) Zarz¹d Miasta mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umowy najmu lokalu mieszkalnego z osob¹ nie
spe³niaj¹c¹ warunków i kryteriów okrelonych w
§ 1 i 2 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Rady Miasta.

2) Na licie lokali mieszkalnych mog¹ byæ umieszczeni
wnioskodawcy spe³niaj¹cy jednoczenie:
a) warunki okrelone w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 i 2,
b) posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenie miasta Malborka co najmniej przez ostatnie 3 lata.
3) Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom które:
a) oczekuj¹ na lokal socjalny z zasobów gminy na podstawie pe³nomocnych wyroków s¹dowych,
b) pozbawione zosta³y lokalu mieszkalnego i socjalnego na terenie miasta Malborka wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy budowlanej lub po¿aru,
c) s¹ umieszczone na obowi¹zuj¹cej licie lokali socjalnych.
4) Zapis § 3 dotyczy osób, które posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenie miasta Malborka, b¹d ostatnie zameldowanie posiada³y na terenie miasta Malborka.
5) Na licie lokali socjalnych mog¹ byæ umieszczeni wnioskodawcy spe³niaj¹cy jednoczenie:
a) warunki okrelone w § 1 ust. 2,
b) nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do lokalu i nie zamieszkuj¹ w charakterze cz³onka rodziny,
c) posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenie miasta Malborka, b¹d ostatnie sta³e zameldowanie na terenie
miasta Malborka
§4
Kryteria dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu a
osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach.
1) osoby zamieszkuj¹ce w lokalach wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, mog¹ dokonywaæ zamiany na inny lokal nale¿¹cy do tego samego zasobu, spó³dzielczy, stanowi¹cy odrêbn¹
w³asnoæ, zak³adowy pod warunkiem uzyskania zgody przez w³aciciela zasobów komunalnych tj. Urz¹d
Miasta Malbork.
2) miasto przed dokonaniem zamiany mo¿e wyraziæ
zgodê bez uzyskania opinii Komisji GKMiK gdy:
a) w wyniku dokonania zamiany dwóch lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy nie
wyst¹pi w ¿adnym z nich zagêszczenie, tj. powierzchnia mieszkalna przypadaj¹ca na jednego cz³onka
rodziny zamieniaj¹cej siê nie bêdzie mniejsza ni¿
5 m2,
b) nie wystêpuje zad³u¿enie w p³atnoci czynszu i innych nale¿noci zwi¹zanych z u¿ywaniem lokalu,
c) je¿eli w wyniku zamiany powierzchnia mieszkalna
przypadaj¹ca na 1 cz³onka rodziny zamieniaj¹cej siê
bêdzie mniejsza ni¿ 5 m2, lub wystêpowaæ bêdzie
zad³u¿enie w op³atach czynszowych, to wnioski takie opiniowaæ bêdzie Komisja Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji Rady Miasta, okrelaj¹c sposób sp³aty zad³u¿enia wnioskodawcy, który
wyrazi zgodê na dobrowoln¹ zamianê na lokal, którego najemca zalega z p³atnociami wymienionymi
w § 4 ust. 2 pkt b,
3) osoby dokonuj¹ce zamian obci¹¿one bêd¹ kosztami wszelkich prac remontowych,
4) w przypadku zamiany lokalu komunalnego na lokal
spó³dzielczy, przed uzyskaniem zgody Urzêdu miasta na zamianê nale¿y dostarczyæ wstêpn¹ zgodê
spó³dzielni na dokonanie zamiany,
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5) w przypadku zamiany lokalu komunalnego na lokal
stanowi¹cy odrêbn¹ w³asnoæ, wnioskodawca-w³aciciel dostarcza umowê przedwstêpn¹ o przeniesieniu w³asnoci lokalu na najemcê lokalu komunalnego po dokonaniu zamiany w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 1 miesi¹c,
6) w przypadku zamiany pomiêdzy osobami zajmuj¹cymi lokale mieszkalne bêd¹ce w³asnoci¹ dwóch ró¿nych gmin, przed dokonaniem zamiany nale¿y dostarczyæ wstêpn¹ zgodê innej gminy na dokonanie zamiany.
§5
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli spo³ecznej.
1) lokale tworz¹ce zasób gminy mog¹ byæ oddawane
w najem jedynie osobom spe³niaj¹ce kryteria okrelone w § 1 i 2, a w pierwszej kolejnoci z rodzinami
wymienionymi w § 3 niniejszych zasad,
2) wnioski o przydzia³ lokalu mieszkalnego i socjalnego sk³adane bêd¹ do 30 listopada danego roku w
Wydziale GKIM Urzêdu Miasta celem umieszczenia
na licie w roku nastêpnym,
3) wprowadza siê spo³eczn¹ kontrolê trybu rozpatrywania wniosków i za³atwiania umów najmu na lokale mieszkalne i lokale socjalne,
4) Spo³eczn¹ Komisj¹ Mieszkaniow¹ jest Komisja Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji
Rady Miasta Malborka wraz z przedstawicielem Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
5) do zadañ Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej nale¿y:
a) uczestnictwo w wizjach lokalnych pomieszczeñ
zajmowanych przez osoby ubiegaj¹ce siê o wynajêcie lokalu,
b) opiniowanie wniosków osób ubiegaj¹cych siê o
wynajem lokali przedstawionych przez Wydzia³
GKIM Urzêdu Miasta,
c) opiniowanie projektu list lokali mieszkalnych i socjalnych,
d) rozpatrywanie uwag i zastrze¿eñ do projektu list,
e) kontrola nad prawid³owoci¹ realizacji zatwierdzonych list,
6) projekty list lokali mieszkalnych i socjalnych wywieszane bêd¹ do publicznej wiadomoci na tablicy
og³oszeñ Wydzia³u GKIM Urzêdu Miasta na okres 1
miesi¹ca tj. od 1 lutego. Ostateczne listy sporz¹dza
siê po rozpatrzeniu wniesionych w terminie odwo³añ. Odwo³anie nale¿y z³o¿yæ w terminie 30 dni od
dnia wywieszenia projektu list,
7) warunki mieszkaniowe i dochodowe osób zakwalifikowanych do najmu lokalu powinny byæ ponownie zweryfikowane przed zawarciem umowy najmu
przez pracownika socjalnego do spraw przeprowadzania wywiadu rodowiskowego powo³anego na
mocy ustawy z dnia 21 VI 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734).
O ile osoba nie spe³nia kryteriów na podstawie, których zosta³a zakwalifikowana do przyznania lokalu z
zasobów gminy zostaje skrelona z listy, o której
mowa w ust.2.
8) Zarz¹d Miasta przyjmuje do realizacji listy mieszkaniowe ustalone przez Wydzia³ GKIM i zaopiniowane
pozytywnie przez spo³eczn¹ Komisjê GKM i K,
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9) listy mieszkaniowe osób uprawnionych zatwierdzane s¹ przez Burmistrza Miasta i podane do publicznej
wiadomoci w dniu 1 kwietnia danego roku,
10) podpisywanie umowy najmu nastêpowaæ bêdzie wg
kolejnoci umieszczenia na licie mieszkaniowej z
uwzglêdnieniem aktualnie przys³uguj¹cej wielkoci
mieszkania (wg ust. 11),
11) zawieraj¹c umowê najmu, nale¿y mieæ na uwadze,
aby powierzchnia u¿ytkowa wynajmowanego lokalu
mieszkalnego nie by³a mniejsza od 10 m2, powierzchnia mieszkalna mieci³a siê w granicach od 5-10 m2
w przeliczeniu na jedn¹ osobê uprawnion¹ do zamieszkiwania w przypadku osób samotnych od 7-20
m2, a wielkoæ wynajêtego mieszkania nie przekracza³a:
a) 35 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym ma zamieszkaæ jedna osoba,
b) 40 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym maj¹ zamieszkaæ dwie osoby,
c) 45 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym maj¹ zamieszkaæ trzy osoby,
d) 55 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym maj¹ zamieszkaæ cztery osoby,
e) 65 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym ma zamieszkaæ piêæ osób,
f) 70 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym ma zamieszkaæ szeæ lub wiêcej osób,
12) umowy najmu zawiera Dyrektor Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie skierowania wydanego przez Burmistrza Miasta lub osobê
przez niego upowa¿nion¹. Uprawnienia wynikaj¹ce z
ust. 12 Dyrektor ZGKIM mo¿e przekazaæ kierownikowi Rejonu Us³ug Mieszkaniowych,
13) osoba umieszczona na licie mieszkaniowej, z któr¹
nie nawi¹zano umowy najmu do koñca roku bêdzie
weryfikowana w roku nastêpnym na ogólnych zasadach,
14) w przypadku, gdy osoba umieszczona na licie nie
wyrazi zgody na wynajêcie zaproponowanego jej lokalu (bez uzasadnienia) zostaje skrelona z listy mieszkaniowej na dany rok,
15) najem lokali socjalnych:
a) umowa najmu lokalu socjalnego mo¿e byæ zawarta na czas oznaczony do 2 lat,
b) umowê najmu na lokal socjalny, po up³ywie oznaczonego w niej czasu, mo¿na przed³u¿yæ na nastêpny okres, je¿eli dochód brutto w kwartale poprzedzaj¹cym o ubieganie siê o przed³u¿enie umowy
nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym,
c) osoba ubiegaj¹ca siê o przed³u¿enie najmu lokalu
socjalnego nie posiada zad³u¿enia w op³atach czynszowych,
d) w sytuacji, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o przed³u¿enie umowy najmu lokalu socjalnego posiada zad³u¿enie w wysokoci nie przekraczaj¹cej rocznych
op³at wraz z mediami  bez odsetek, istnieje wówczas mo¿liwoæ przed³u¿enia umowy na okres
1-go roku pod warunkiem:
 dostarczenia porozumienia zawartego z zarz¹dc¹ budynku, w którym zawarta by³aby treæ, ¿e
przed podpisaniem umowy zostanie wp³acone
50% zad³u¿enia bez odsetek, a pozosta³a czêæ
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zostanie roz³o¿ona na 12 miesiêcznych rat tj. na okres
zawarcia umowy,
 je¿eli osoba ubiegaj¹ca siê o przed³u¿enie umowy ju¿
wczeniej mia³a podpisane takie porozumienie i nie wywi¹za³a siê z warunków porozumienia, umowa najmu
na lokal socjalny nie zostanie jej przed³u¿ona.
§6
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy.
1) w przypadku, gdy najemca opuci³ lokal i dokona³
rozwi¹zania umowy najmu, a w lokalu tym pozostali
jego zstêpni, wstêpni, pe³noletnie rodzeñstwo, Urz¹d
Miasta mo¿e zawrzeæ z nimi umowê najmu o ile osoby te zamieszkiwa³y stale z najemc¹ do chwili jego
wyprowadzenia siê. Nie dotyczy to osób, które maj¹
tytu³ prawny do zajmowanego innego lokalu mieszkalnego,
2) je¿eli w lokalu pozosta³a osoba, która nie wst¹pi³a w
stosunek najmu po mierci najemcy, zarz¹dca jest
zobowi¹zany wszcz¹æ postêpowanie celem odzyskania lokalu.
§7
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2.
1. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80
m2 bêd¹ oddawane rodzinom omio  i wiêcej osobowym umieszczonym na licie przydzia³u lokali
mieszkalnych, których umowy najmu zawierane s¹
na czas nieokrelony.
2. W przypadku, kiedy na licie nie bêdzie rodziny
omio  i wiêcej osobowych, wówczas lokal taki
zostanie wskazany rodzinie o mniejszej iloci osób.

691
UCHWA£A Nr XXVII/176/2002
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy
Suchy D¹b za 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) i art. 136 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z
2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr
95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 1000, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i
Nr 145, poz. 1623) na wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy zaopiniowany przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku
 Rada Gminy Suchy D¹b uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
Gminy Suchy D¹b za 2001 rok, udziela siê absolutorium
Zarz¹dowi Gminy Suchy D¹b.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Malborka.
§9
Uchyla siê Uchwa³ê Nr 55/XII/95 Rady Miasta Malborka z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
§ 10
1. Do dnia 31 marca 2003 r. obowi¹zuje lista osób oczekuj¹cych na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny: docelowy i socjalny na 1998 r. i lata nastêpne, sporz¹dzona na podstawie wymienionego w § 9 aktu prawa miejscowego.
2. Osoby ujête na w/w licie oraz wszystkie pozosta³y
osoby, które z³o¿y³y dotychczas wnioski o przydzia³ lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Malborka zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia w terminie do dnia 30
listopada 2002 r. nowych wniosków zgodnie z zasadami ustalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski
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UCHWA£A Nr XXVII/177/2002
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie utraty mocy obowi¹zuj¹cej uchwa³y w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci
urzêdowe oraz zmiany uchwa³y w sprawie wprowadzenia op³at administracyjnych za niektóre czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101,
poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz.
600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr
160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 105, poz.
1115, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Suchy D¹b uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Traci moc uchwa³a Nr XIX/140/2001 Rady Gminy Suchy D¹b z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
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2. W uchwale Nr XXIV/168/2001 Rady gminy Suchy D¹b
z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia
op³at administracyjnych za niektóre czynnoci urzêdowe  skrela siê § 2.

4. Uchwa³y Rady Gminy Nr XV/178/01 z dnia 28 grudnia
2001 r.
5. Niniejszego Statutu.

§2

Zasady ogólne:
1. Biblioteka jest gminn¹ instytucj¹ kultury i posiada osobowoæ prawn¹ na mocy wpisu o którym mowa w § 1
pkt 3.
2. Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Pszczó³ki, a jej terenem dzia³ania Gmina Pszczó³ki.
3. W sk³ad Biblioteki wchodzi Punkt Biblioteczny w Skowarczu.
4. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
5. Biblioteka pos³uguje siê pieczêci¹ okr¹g³¹, posiadaj¹c¹ w otoku jej nazwê. Ponadto Biblioteka pos³uguje siê
pieczêci¹ pod³u¿n¹ o treci:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w PSZCZÓ£KACH
83-032 Pszczó³ki, ul Dworcowa 4 woj. pomorskie
6. Punkt Biblioteczny pos³uguje siê pieczêci¹ pod³u¿n¹ o
treci:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w PSZCZÓ£KACH
PUNKT BIBLIOTECZNY w Skowarczu
7. Zbiory biblioteczne s¹ w³asnoci¹ Gminy Pszczó³ki, a
opiekê nad nimi sprawuje Dyrektor Biblioteki. Opiekê
nad zbiorami w Punkcie Bibliotecznym w Skowarczu
sprawuje jego Kierownik, a nadzór nad jego prac¹ nale¿y do Dyrektora biblioteki.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan
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UCHWA£A Nr XVII/211/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Instytucji Kultury dzia³aj¹cej pod nazw¹ Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczó³kach.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539),
art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) Rada Gminy Pszczó³ki
uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Instytucji Kultury pod nazw¹ Gminna
Biblioteka Publiczna w Pszczó³kach stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XVII/211/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PSZCZÓ£KACH
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczó³kach zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1. Wpisu nr 1 z dnia 11 stycznia 2002 r do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminê Pszczó³ki.
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie.
3. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z
1997 r. Nr 110, poz. 721, Nr 141,poz. 943, z 1998 r.,
106 poz. 668, z 2001 r. Nr 13, poz. 123) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§2

§3
Zakres dzia³ania:
1. Zakres dzia³ania Biblioteki obejmuje ca³¹ gminê.
2. Podstawowe zadania Biblioteki:
1) prowadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,
2) udostêpnianie zbiorów,
3) wspó³udzia³ w organizowaniu dzia³alnoci spo³ecznej s³u¿¹cy rozwojowi czytelnictwa,
4) wspó³praca z bibliotekami szkolnymi,
5) sta³e uzupe³nianie zbiorów bibliotecznych,
6) poradnictwo fachowe dotycz¹ce posiadanych zbiorów i mo¿liwoci korzystania z nich,
7) wspó³dzia³anie z Bibliotekami z innych miejscowoci i instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych mieszkañców gminy,
3. Przy Bibliotece mog¹ dzia³aæ ko³a przyjació³ Biblioteki,
komisje biblioteczne oraz rady spo³eczne powo³ywane na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.
§4
Organizacja Biblioteki
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹ i jest za ni¹ odpowiedzialny.
2. Do obowi¹zków Dyrektora nale¿y w szczególnoci:
1) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Biblioteki.
2) reprezentowanie Biblioteki na zewn¹trz,
3) pe³nienie obowi¹zków pracodawcy wobec pracowników,
4) ustalanie wewnêtrznych regulaminów obowi¹zuj¹cych w Bibliotece.
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5) opracowywanie rocznego planu gospodarki finansowej.
3. Dyrektora Biblioteki powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Gminy.
4. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§5
Finansowanie Biblioteki:
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w ustawie, o której mowa w § 1 pkt 3.
2. Biblioteka jest finansowana z bud¿etu Gminy Pszczó³ki
oraz innych róde³.
3. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem
dotacji w wysokoci ustalonej przez Radê Gminy.
4. Roczny plan gospodarki finansowej, o którym mowa
w punkcie 3 opracowywany jest do dnia 31 padziernika danego roku kalendarzowego oraz zatwierdzany
przez Zarz¹d Gminy.
5. Przyznanie dotacji, o której mowa w punkcie 3 uwarunkowana jest spe³nieniem wymogu okrelonego w
pkt 3,4 § 5 ninieszego statutu.
Postanowienia koñcowe
§6
Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr XXIX/217/2002
Rady Gminy Subkowy
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr XX/155/2000 Rady
Gminy Subkowy z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie
wprowadzenia w Gminie Subkowy op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe oraz uregulowania innych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Gminy
Subkowy po zaopiniowaniu przez Komisjê Bud¿etu, FInansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XX/155/2000 Rady Gminy Subkowy z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia
w Gminie Subkowy op³aty administracyjnej za niektóre
czynnoci urzêdowe oraz uregulowania innych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik
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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz.131, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z
1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r.
Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441), podaje siê do publicznej wiadomoci:
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE NR 2
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków uprawiania ¿eglugi na wodach
morskich w celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki p³ywaj¹ce o d³ugoci do 5 m oraz niezatapialne
jednostki p³ywaj¹ce o d³ugoci od 5-8 m.
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz.131, z 1994 r. Nr
27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996
r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr
70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.
1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441), zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
1. Przepisy zarz¹dzenia maj¹ zastosowanie do jednostek
p³ywaj¹cych o d³ugoci ca³kowitej nie przekraczaj¹cej
8 m, które uprawiaj¹ ¿eglugê na wewnêtrznych i terytorialnych wodach morskich.
2. W rozumieniu zarz¹dzenia za jednostki p³ywaj¹ce uwa¿a siê urz¹dzenia p³ywaj¹ce przeznaczone dla celów
rekreacyjno  sportowych w szczególnoci ³odzie motorowe, ³odzie ¿aglowe, ³odzie wios³owe, kajaki, pontony, rowery wodne, deski z ¿aglem, skutery wodne.
§2
Przepisy zarz¹dzenia nie maj¹ zastosowania do jednostek p³ywaj¹cych u¿ywanych w akcjach ratowniczych.
§3
1. ¯egluga dozwolona jest:
1) w porze dziennej od wschodu do zachodu s³oñca,
2) na wodach wolnych od lodu,
3) przy sile wiatru do 4 o w skali Beauforta. Ograniczenia niniejszego nie stosuje siê do jednostek niezatapialnych i desek z ¿aglem,
4) przy widzialnoci powy¿ej 2 Mm.
5) w strefie p³ywania odleg³ej od linii brzegu nie mniej
ni¿ 0,1 Mm i nie wiêcej ni¿ 2 Mm dla jednostek o
napêdzie mechanicznym,
6) w strefie p³ywania w odleg³oci do 2 Mm od linii
brzegu dla jednostek bez napêdu mechanicznego.
2. Zabronione jest uprawianie ¿eglugi jednostkami p³ywaj¹cymi na akwenach zamkniêtych dla ¿eglugi, oznakowanych k¹pielisk i akwenów szkoleniowych wyznaczonych przez w³aciwego terytorialnie kapitana portu lub Inspektoratu Ruchu Morskiego.
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3. W rejonie oznakowanych k¹pielisk odbijanie i dobijanie do brzegu jednostek p³ywaj¹cych o napêdzie mechanicznym mo¿e odbywaæ siê po specjalnie do tego
wyznaczonych i oznakowanych pasach ruchu. Pas ruchu ³¹cz¹cy pla¿ê ze stref¹ p³ywania powinien mieæ
szerokoæ minimum 25 m i byæ oznakowany. W pasie
tym nale¿y poruszaæ siê z minimaln¹ sterown¹ prêdkoci¹.
4. W pozosta³ych rejonach przemieszczanie siê, odbijanie i dobijanie do brzegu jednostek o napêdzie mechanicznym wymaga szczególnej ostro¿noci. W odleg³oci do 50 m od brzegu powinno odbywaæ siê z minimaln¹ sterown¹ prêdkoci¹.
5. Lokalizacja i sposób oznakowania pasów ruchu, o których mowa w ust. 3 wymaga uzgodnienia z w³aciwym
terytorialnie kapitanem portu.
6. Dyrektor urzêdu morskiego mo¿e na wniosek gminy,
bior¹c pod uwagê wystêpuj¹ce zagro¿enia na podleg³ym akwenie, wyznaczyæ czasowo rejony ograniczonego lub ca³kowitego zakazu uprawiania ¿eglugi w celach sportowych.
7. Za bezpieczeñstwo ¿eglugi odpowiedzialna jest osoba
kieruj¹ca jednostk¹ p³ywaj¹c¹.
8. Za organizacjê dzia³añ o charakterze ratunkowym na
akwenie w rejonie przystani jest odpowiedzialny kierownik przystani (portu).
§4
1. Osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wynajmowania jednostek p³ywaj¹cych, prowadzenia szkó³ek lub przewo¿enia osób tymi jednostkami
obowi¹zane s¹:
1) posiadaæ regulamin korzystania ze sprzêtu p³ywaj¹cego, zatwierdzony przez w³aciwego terytorialnie
kapitana portu (wytyczne do regulaminu stanowi¹
za³¹cznik Nr 1),
2) wyznaczyæ kierownika przystani,
3) oznakowaæ pas ruchu ³¹cz¹cy pla¿ê ze stref¹ p³ywania,
4) posiadaæ system zabezpieczenia ratowniczego, sk³adaj¹cy siê z co najmniej motorowej jednostki ratowniczej z kwalifikowan¹ za³og¹ i odpowiedniej iloci
ratowników,
5) zapewniæ na przystani i akwenie warunki do udzielenia pomocy osobom potrzebuj¹cym (w tym pierwszej pomocy medycznej w nag³ych przypadkach),
6) posiadaæ dokument potwierdzaj¹cy zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej zwi¹zany
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
2. Osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ, o których mowa w ust.
1, powinny zapewniæ aby osoby obs³uguj¹ce wypo¿yczalnie sprzêtu p³ywaj¹cego by³y pe³noletnie i posiada³y kwalifikacje do obs³ugi tych jednostek:
1) w przypadku jednostek z napêdem mechanicznym
 st. sternik motorowodny,
2) w przypadku jednostek wyposa¿onych w ¿agiel 
sternik jachtowy,
3) w przypadku skuterów wodnych  patentu instruktora wydanego przez PZMiNW.
3. Przed rozpoczêciem dzia³alnoci, o której mowa w
ust. 1, nale¿y zawiadomiæ najbli¿szy terytorialnie kapitanat portu z jednoczesnym okazaniem w³aciwych dokumentów upowa¿niaj¹cych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w zakresie okrelonym w przepi-
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sach niniejszego zarz¹dzenia w celu wydania przez
kapitana portu stosownego zezwolenia (wzór zezwolenia stanowi za³¹cznik Nr 2).
§5
1. Na jednostkach p³ywaj¹cych sportowych i rekreacyjnych samodzieln¹ ¿eglugê mog¹ uprawiaæ osoby, które ukoñczy³y 16 lat.
2. Je¿eli w sk³adzie za³ogi jednostki p³ywaj¹cej znajduje
siê dziecko, jednostk¹ powinna kierowaæ osoba pe³noletnia.
3. Osoby w wieku poni¿ej 16 lat mog¹ uprawiaæ samodzieln¹ ¿eglugê na jednostkach sportowo  rekreacyjnych pod nadzorem osoby pe³noletniej posiadaj¹cej
kwalifikacje, o których mowa w § 4 ust. 2.
4. Ka¿da jednostka p³ywaj¹ca powinna byæ wyposa¿ona
w kamizelki ratunkowe. Iloæ kamizelek powinna odpowiadaæ liczbie cz³onków za³ogi. Zaleca siê posiadanie przynajmniej jednego z rodków wzywania pomocy.
5. Wszystkie osoby niepe³noletnie w czasie uprawiania
¿eglugi powinny byæ ubrane w kamizelki ratunkowe.
6. Jachty ¿aglowe i motorowe uprawiaj¹ce ¿eglugê na
akwenach bez nadzoru nale¿y wyposa¿yæ w:
1) ko³a ratunkowe  przyjmuj¹c, ¿e jedno ko³o utrzymuje dwie osoby, na jachtach niezatapialnych 
1 ko³o,
2) p³awkê dymn¹ pomarañczow¹  1 szt.,
3) ganicê  na jachtach motorowych i z instalacj¹ gazow¹  1 szt.,
4) rodek ³¹cznoci umo¿liwiaj¹cy wzywanie pomocy
 1 szt.
7. Jachty niezatapialne o d³ugoci powy¿ej 5 m powinny
byæ poddane inspekcji w podleg³ym terytorialnie kapitanacie portu, po przedstawieniu dokumentu stwierdzaj¹cego niezatapialnoæ jednostki.
§6
1. Prowadzenie jednostki sportowo  rekreacyjnej:
1) poruszanej napêdem mechanicznym o mocy powy¿ej 5 kW (6,67 KM) wymaga posiadania odpowiedniego patentu Polskiego Zwi¹zku Motorowodnego i
Narciarstwa Wodnego z wy³¹czeniem akwenu szkoleniowego oznakowanego odpowiednio i zatwierdzonego przez kapitana portu lub Inspektorat Ruchu Morskiego,
2) wyposa¿onej w ¿agiel o powierzchni powy¿ej 10 m 2
wymaga posiadania odpowiedniego patentu Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego,
3) zajêtej holowaniem wymaga posiadania przez osobê prowadz¹c¹ jednostkê holuj¹c¹ odpowiedniej licencji, wydanej przez Polski Zwi¹zek Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego.
§7
Zabrania siê:
1) prowadzenia jednostek p³ywaj¹cych przez osoby w
stanie wskazuj¹cym na spo¿ycie alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego rodka,
2) u¿ywania do ¿eglugi jednostek p³ywaj¹cych technicznie niesprawnych,
3) u¿ywania do ¿eglugi jednostek p³ywaj¹cych bez przypisanego wyposa¿enia w sprzêt ratunkowy i sygnalizacyjny,

Dziennik Urzêdowy
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4) zbli¿ania na odleg³oæ mniejsz¹ ni¿ 50 m od statków
morskich stoj¹cych na kotwicy, torów wodnych dla statków morskich, statków morskich w ruchu, k¹pi¹cych
siê ludzi, wystawionego sprzêtu rybackiego, znaków
nawigacyjnych oraz miejsc zabronionych dla ¿eglugi,
5) holowania przez skutery wodne jednostek p³ywaj¹cych
i powietrznych,
6) umieszczenia dzieci przed kieruj¹cym skuterem wodnym.
§8
Ka¿dy kto u¿ytkuje jednostkê p³ywaj¹c¹ sportowo-rekreacyjn¹ w granicach w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni jest zobowi¹zany na wezwanie upowa¿nionego funkcjonariusza urzêdu morskiego przedstawiæ jednostkê do inspekcji kontrolnej i okazaæ do wgl¹du dokumenty bezpieczeñstwa ¿eglugi.
§9
Osobom naruszaj¹cym przepisy porz¹dkowe niniejszego zarz¹dzenia wymierza siê karê pieniê¿n¹ w trybie okrelonym w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 z pón. zm.) lub
anuluje siê zezwolenie wydane przez kapitanat.
§ 10
Tekst niniejszego zarz¹dzenia powinien byæ stale wywieszony na tablicach og³oszeñ w placówkach terenowych Urzêdu Morskiego w Gdyni, w przystaniach, wypo¿yczalniach sprzêtu p³ywaj¹cego itp.
§ 11
Traci moc zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 1 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie warunków uprawiania ¿eglugi w celach rekreacyjno
 sportowych przez jednostki p³ywaj¹ce o d³ugoci do 5
m i ródl¹dowych, których iloczyn najwiêkszej d³ugoci i
najwiêkszej szerokoci nie przekracza 20 m2 (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 50, poz. 312, Dz. Urz. Woj. WarmiñskoMazurskiego Nr 26, poz. 404).

3. Przywo³ane przepisy z zarz¹dzenia porz¹dkowego § 3,
5, 6, 7.
4. Konsekwencje naruszenia w/w zarz¹dzenia porz¹dkowego § 8 i 9.
5. Zatwierdzenie w/w regulaminu przez terytorialnie odpowiedzialnego Kapitana Portu.
Za³¹cznik Nr 2
do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 2
Dyrektor Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
Znak ................................

...........................................
(miejscowoæ, data)

ZEZWOLENIE Nr ...../KP
Kapitan Portu ............................................ na podstawie
§ 4 ust. 3 zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 2 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania ¿eglugi na wodach morskich
w celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki p³ywaj¹ce o d³ugoci do 5 m oraz niezatapialne jednostki p³ywaj¹ce o d³ugoci od 5-8 m, i przed³o¿onych dokumentów wyra¿a zgodê na dzia³alnoæ okrelon¹ w § 4 ust. 1
zarz¹dzenia na akwenie morskim w³aciwoci terytorialnej kapitanatu .....................................................................
w okresie od ............................. do .......................... przez:
................................................................... reprezentowane przez ..................................................................................
w rejonie: ..............................................................................
w zakresie ...........................................................................
Za bezpieczeñstwo i przestrzeganie ustanowionych zasad w miejscu prowadzonej dzia³alnoci odpowiada:
............................................................................................................
W razie nie przestrzegania zasad okrelonych przepisami
zarz¹dzenia mo¿e byæ cofniête zezwolenie lub wymierzona kara pieniê¿na okrelona w odrêbnych przepisach.
....................................
(Kapitan portu)

§ 12
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Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 24 kwietnia 2002r.
i podlega opublikowaniu w drodze obwieszczeñ wywieszonych w kapitanatach portów, bosmanatach portów i
w siedzibie Urzêdu Morskiego w Gdyni oraz podlega podaniu do wiadomoci w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.

UCHWA£A Nr XXV/195/2002
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 26 kwietnia 2002 r.

Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
R. Ko³odziejski
Za³¹cznik Nr 1
do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 2
Dyrektor Urzêdu Morskiego
w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r.
Wytyczne do regulaminu wypo¿yczalni sprzêtu sportowego, turystycznego lub rekreacyjnego:
1. W³aciciel  nazwisko, imiê, adres.
2. Prowadz¹cy  nazwisko i imiê, adres; kwalifikacje
zgodnie z zarz¹dzeniem porz¹dkowym.

w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), po wys³uchaniu opinii RIO, uchwala, co nastêpuje:
§1
PRZYJMUJE SIÊ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA:
1. Bud¿etu Gminy Tuchomie.
2. Planu finansowego zadañ zleconych.
3. Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
§2
SPRAWOZDANIE ZAMYKA SIÊ NASTÊPUJ¥CYMI
KWOTAMI:
 planowane dochody ogó³em
6.218.534,-
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 wykonanie dochodów ogó³em
6.150.613, planowane wydatki ogó³em
6.834.784, zrealizowane wydatki ogó³em
6.752.963,W TYM REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAÑ
ZLECONYCH:
 dotacje planowane
368.612, dotacje otrzymane
368.612, wydatki planowane
368.612, 
 wydatki zrealizowane
368.612, 
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 planowane przychody
2.000, przychody zrealizowane
4.578, planowane wydatki
3.000, wydatki zrealizowane
2.798,§3
Informacja o wykorzystaniu rodków bud¿etowych zostanie udostêpniona mieszkañcom poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.(informacja w za³¹czeniu).

Dziennik Urzêdowy
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cji od Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski kot³owni wraz
z zasilan¹ z niej sieci¹ ciep³ownicz¹ w miejscowoci Kmiecin (gm. Nowy Dwór Gdañski) oraz modernizacj¹ kot³owni
przy ul. Dworcowej w Nowym Dworze Gdañskim.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje
decyzje z dnia 1 padziernika 1998 r. Nr WCC/148/382/U/
2/98/JJ oraz Nr PCC/158/382/U/2/98/JJ, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 17 sierpnia 1999 r. Nr PCC/158/S/382/U/3/99.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

§4

698

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/175B/514/W/OGD/2002/DJ

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik

697
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/148A/382/W/7/2002/AR
oraz
Nr PCC/158A/382/W/8/2002/AR
W dniu 4 kwietnia 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy 
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Nowym Dworze
Gdañskim, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesjach na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzjami z dnia 1 padziernika 1998 r. Nr WCC/148/
382/U/2/98/JJ oraz Nr PCC/158/382/U/2/98/JJ, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 17 sierpnia 1999 r. Nr PCC/158/S/382/
U/3/99, udzielono Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Nowym Dworze Gdañskim, koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 15 padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 ww. decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismami z dnia 14 lutego 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ mocy
zainstalowanej w jednym ze róde³ ciep³a oraz zmian¹
liczby eksploatowanych róde³ ciep³a, wspó³pracuj¹cych
z sieciami ciep³owniczymi, przy wykorzystaniu których
prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ powy¿sza zmiana zwi¹zana jest z przejêciem do eksploata-

W dniu 24 kwietnia 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy 
Przedsiêbiorstwa Us³ug Energetycznych i Komunalnych
UNIKOM Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i
zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 7 padziernika 1998 r. Nr WCC/175/514/
U/OT1/98/KK, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 22 listopada
2000 r. Nr WCC/175A/514/W/3/2000/ZJ, udzielono Przedsiêbiorstwu Us³ug Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 15 padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2
Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 28 stycznia 2002 r. znak: T/104/2002
Koncesjonariusz wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku
ze zmniejszeniem iloci kot³ów z 5 na 4. W uzasadnieniu
wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ zmiana ta
wynika³a z trwa³ego wy³¹czenia z eksploatacji jednego z
dwóch kot³ów WR-10 o mocy zainstalowanej 11,63 MW.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z
dnia 7 padziernika 1998 r. Nr WCC/175/514 /U/OT1/98/KK,
zmienion¹ uprzednio decyzj¹ z dnia 22 listopada 2000 r.
Nr WCC/175A/514 /W/3/2000/ZJ.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

Dziennik Urzêdowy
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/535C/1309/W/OGD/2002/DJ
W dniu 24 kwietnia 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy 
Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Pucku, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³
zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza,
okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 5 listopada 1998 r. Nr WCC/535/1309/U/
2/98/KJ, zmienion¹ decyzjami z dnia 6 sierpnia 1999 r. Nr
WCC/535A/1309/W/3/99 oraz z dnia 21 czerwca 2001 r.
Nr WCC/535B/1309/W/3/2001/BK, udzielono Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pucku, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 15 listopada 2008
r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 12 marca 2002 r. Koncesjonariusz wniós³
o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmniejszeniem iloci
w³asnych róde³ ciep³a z 8 do 7, w których prowadzona
jest dzia³alnoæ gospodarcza w zakresie wytwarzania cie-

p³a. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ zmiana ta wynika³a z przekazania Wspólnocie
Mieszkaniowej przy ul. Wejherowskiej 28 w Pucku kot³owni lokalnej znajduj¹cej siê w budynku Wspólnoty.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia 5 listopada 1998 r. Nr WCC/535/1309/U/2/
98/KJ, zmienion¹ decyzjami z dnia 6 sierpnia 1999 r.
Nr WCC/535A/1309/W/3/99, z dnia 21 czerwca 2001 r.
Nr WCC/535B/1309/W/3/2001/BK.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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