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§4

UCHWA£A Nr 256/XXX/01
Rady Gminy Somonino
z dnia 21 listopada 2001 r.

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

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Somonino liczby
punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz.
184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z
1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991r. Nr 73,
poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z
1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113,
poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 60, poz. 610) Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu Gminy Somonino 20 punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów bêd¹ udzielane po
zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Gminy z uwzglêdnieniem zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków ich sprzeda¿y okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi i Wójtowi
Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela

779
UCHWA£A Nr 257/XXX/01
Rady Gminy Somonino
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszary czêci
dzia³ki nr 93/4 i czêæ dzia³ki nr 101/4 po³o¿onych w
Wyczechowie.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy 
Rada Gminy Somonino uchwala co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Somonino, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr IX/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r.
Nr 24, poz. 172, z 1991 r. Nr 5 poz. 33, Nr 19, poz. 135,oraz
z 1993 r. Nr 17 poz. 92) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.1.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 93/4 w Wyczechowie
o pow. ok. 0,94 ha, przeznacza siê na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug
i rzemios³a nieuci¹¿liwego z wy³¹czeniem us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
Szczegó³owe ustalenia dla przeznaczenia dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:

Poz. 779

 1671 

MN 2  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  6 dzia³ek.
Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 20% pow. dzia³ki
na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 12 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy
dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartego w
przedzia³ach 22°-25° i 45°-50°. Budynki usytuowane
kalenic¹ równolegle do drogi krajowej nr 20 relacji
Gdynia  Kocierzyna. Architektura winna byæ w stylu
architektury regionalnej. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek gospodarczy Linie zabudowy jak na rys. planu: 10,0 m od
zewnêtrznej krawêdzi projektowanej drogi serwisowej,
6,0 m od projektowanej drogi dojazdowej KD3, 5,0 m
od oczka wodnego, 4,0 m od granic dzia³ek.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
W etapie  do czasu rozbudowy przekroju drogi krajowej Nr 20.
Bezporednia obs³uga z jezdni serwisowej (zbiorczej) i
projektowanej ulicy dojazdowej KD3. Wyklucza siê dodatkowe zjazdy z drogi krajowej Nr 20 poza ustalonymi zjazdami do jezdni serwisowych  jak na rys. planu.
W zwi¹zku z odleg³ym terminem realizacji uk³adu docelowego nale¿y w rozwi¹zaniu etapowym przewidzieæ
zjazd z drogi krajowej nr 20 do dzia³ki zgodny z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w czêci dotycz¹cej zjazdów publicznych. Parametry modernizacji istniej¹cego zjazdu (ewentualne dodatkowe pasy ruchu)
zostan¹ okrelone na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla ww. dzia³ki.
Stan prawny dróg wydzielonych na dzia³ce nr 93/4 winien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej
wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838),
realizacja oraz koszty budowy lub modernizacji drogi
krajowej nr 20, spowodowane inwestycj¹ realizowan¹
na terenach przylegaj¹cych do niej nale¿¹ do inwestora tego przedsiêwziêcia.
Docelowo  po rozbudowie przekroju drogi krajowej
Nr 20.
2 KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi krajowej 20 relacji Gdynia  Kocierzyna. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys.
planu 13,0 m.
KD 2  projektowana droga serwisowa dla obs³ugi ruchu lokalnego. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
13,0 m.
KD 3  przeznacza siê na projektowany dojazd do projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zakoñczony pêtelk¹ zawrotow¹ o wymiarach jak na rys.
planu 20,0 m x 12,0 m. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 6,0 m.
Docelowa lokalizacja skrzy¿owania drogi krajowej
nr 20 z drog¹ dojazdow¹ KD2 mo¿e ulec zmianie. Zmiana lokalizacji bêdzie zwi¹zana z koniecznoci¹ zachowania warunków minimalnych odleg³oci pomiêdzy
skrzy¿owaniami dla drogi klasy G zgodnie z Rozporz¹-
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dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadaæ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
1.2.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 101/4 w Wyczechowie o pow. ok. 0,58 ha, przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego z wy³¹czeniem us³ug
i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
MN 1  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  4 dzia³ki.
Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 15% pow. dzia³ki
na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 12
m od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartego w przedzia³ach 22°-25° i 45°-50°. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi krajowej 20 relacji Gdynia  Kocierzyna Architektura winna byæ w
stylu architektury regionalnej. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek
gospodarczy. Linie zabudowy jak na rys. planu: 10,0
m od zewnêtrznej krawêdzi projektowanej drogi serwisowej, 4,0 m od granic dzia³ek.
Linia energetyczna znajduj¹ca siê w obrêbie projektowanej drogi serwisowej do przebudowy.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
W etapie  do czasu rozbudowy przekroju drogi krajowej Nr 20. Bezporednia obs³uga z jezdni serwisowej (zbiorczej) Wyklucza siê dodatkowe zjazdy z drogi krajowej Nr 20 poza ustalonymi zjazdami do jezdni
serwisowej  jak na rys. planu.
W zwi¹zku z odleg³ym terminem realizacji uk³adu docelowego nale¿y w rozwi¹zaniu etapowym przewidzieæ zjazd z drogi krajowej nr 20 do dzia³ki zgodny z
Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w
czêci dotycz¹cej zjazdów publicznych. Parametry
modernizacji istniej¹cego zjazdu (ewentualne dodatkowe pasy ruchu) zostan¹ okrelone na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla ww. dzia³ki.
Stan prawny dróg wydzielonych na dzia³ce nr 101/4
winien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838),
realizacja oraz koszty budowy lub modernizacji drogi
krajowej nr 20, spowodowane inwestycj¹ realizowan¹ na terenach przylegaj¹cych do niej nale¿¹ do inwestora tego przedsiêwziêcia.
Docelowo  po rozbudowie przekroju drogi krajowej
Nr 20.
1 KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej 20 relacji Gdynia  Kocierzyna. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na
rys. planu 4,5 m.
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KD 1  przeznacza siê na projektowan¹ drogê serwisow¹. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys.
planu 15,0 m.
Docelowa lokalizacja skrzy¿owania drogi krajowej nr
20 z drog¹ dojazdow¹ KD1 mo¿e ulec zmianie. Zmiana
lokalizacji bêdzie zwi¹zana z koniecznoci¹ zachowania warunków minimalnych odleg³oci pomiêdzy skrzy¿owaniami dla drogi klasy G zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
2. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo przy³¹czem kanalizacyjnym do kanalizacji sanitarnej czasowo do
zbiornika bezodp³ywowego szczelnego monolitycznego z wywo¿eniem do oczyszczalni cieków w
S³awkach pod warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu cieków.W momencie wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie zbiorniki
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zasadami ochrony rodowiska, powsta³e obiekty budowlane  pod³¹czyæ do sieci.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych, winny byæ zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Odpady komunalne winny byæ gromadzone oddzielnie od odpadów
poprodukcyjnych.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki. Po utwardzeniu dróg dojazdowych, placów manewrowych
wody nale¿y podczyszczaæ w separatorach ropopochodnych i piasku przed odprowadzeniem do gruntu.
3. Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 rezerwê terenu wolnego od zabudowy nale¿y okreliæ w oparciu o rzeczywist¹ strefê uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa drogi krajowej.W przypadku lokalizacji zabudowy w strefie uci¹¿liwoci drogi, budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych spoczywa na inwestorze lub jego nastêpcach prawnych,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny od-powiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w S³awkach. Na
terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo,

 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 osady zgromadzone w separatorach okresowo winny
byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdny sprzêt do transportu i utylizacji tego typu odpadów
niebezpiecznych,
 rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych usytuowanych w
strefie uci¹¿liwoci drogi krajowej 20, winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla takiej lokalizacji,
 teren po³o¿ony jest w zewnêtrznym obszarze ochrony
poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.,
 odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi winna byæ
ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze krajowej.
W przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi
z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni drogi
krajowej Nr 20 (domiar nale¿y wykonywaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po rozbudowie skrzy¿owania o dodatkowe pasy ruchu po wybudowaniu drugiej jezdni).
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wyczechowie
wykonane w skali 1: 500, stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD,
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 20%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zaintereso-
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wanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1 zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian
planu, traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela

780
UCHWA£A Nr LIV/575/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.16 i czêci obszarów T.14 i TLO.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art.18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z
pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591)
w celu okrelenia zasad gospodarki przestrzennej
uwzglêdniaj¹cej politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes
publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu Uchwa³y Nr XLVI/435/98
Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 28 kwietnia 1998 r. o
przyst¹pieniu do zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka dla
obszaru oznaczonego w tym planie jako T.16. i czêci
obszarów T.14 i TLO Rada Miejska w Lêborku uchwala
zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.16 i czêci obszarów T.14 i TLO.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe zmiany planu: ogólne, morfoplanistyczne i szczegó³owe maj¹ jednolity uk³ad formalny.
Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest plan
miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹ zawarte w dziesiêciu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 10. S¹ to:
1) ustalenia funkcjonalne  1,
2) ustalenia ekologiczne  2,

Dziennik Urzêdowy
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3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3,
4) ustalenia form zabudowy  4,
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5,
6) ustalenia zasad parcelacji  6,
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7,
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8,
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9,
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10.
2. Grupa oznaczona numerem 11 zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych, ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji  na poziomie
ustaleñ ogólnych, morfoplanistycznych lub szczegó³owych  nale¿¹cych do której z grup, o których mowa
w ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych
regulacji na tym poziomie. Obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów.
§2
Dla ca³ego obszaru objêtego zmian¹ planu obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia ogólne  OG, o których mowa
w § 5, ustalenia morfoplanistyczne, o których mowa w
§ 6 i ustalenia szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2 Ustalenie ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie morfoplanistyczne lub ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹
materiê nie stanowi inaczej. Ustalenie morfoplanistyczne
obowi¹zuje je¿eli ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê
sam¹ materiê nie stanowi inaczej.
§3
Uchwala siê rysunek zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka
dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.16 i czêci
obszarów T.14 i TLO stanowi¹cy wraz z legend¹ za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y. Rysunek zmiany planu obowi¹zuje w czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
§4
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w zmianie
planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30o,
2) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi
ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹ doby,
3) funkcja dominuj¹ca  funkcja g³ówna (najwa¿niejsza)
terenu, okrelona w planie porednio, ustaleniami
jakociowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenie funkcji dominuj¹cej na danym terenie nie wy³¹cza mo¿liwoci lokalizacji na nim innych funkcji,
4) funkcje chronione  mieszkalnictwo, us³ugi owiaty,
us³ugi s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej,
5) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje terenów, na których prowadzona jest (bêdzie) dzia³alnoæ: produkcyjna, przemys³owa, sk³adowa, us³ugowa  us³ugi komercyjne, a tak¿e przeznaczonych dla urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
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6) funkcje us³ugowe obejmuj¹ tereny przeznaczone dla
lokalizacji:
a) us³ug publicznych jak administracja publiczna, parki
i skwery ogólnodostêpne, cmentarze, obiekty sakralne, obiekty s³u¿¹ce porz¹dkowi publicznemu,
obiekty ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi owiaty, zdrowia, opieki spo³ecznej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i obiekty kultury,
b) us³ug komercyjnych jak us³ugi handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze,
instytucje finansowe,
7) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja)  ci¹g obiektów budowlanych, zieleni i innych obiektów naturalnych (przede wszystkim ukszta³towanie powierzchni
terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie pod
wzglêdem estetycznym,
8) kompozycja obiektu  uk³ad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieñczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoci¹ i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno  estetycznego (detale, faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), stolark¹, urz¹dzeniami ³¹cz¹cymi obiekt z otaczaj¹cym terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi
wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt g³ówny,
9) kompozycja zespo³u zabudowy  uk³ad ulic, placów,
budynków i zieleni z uwzglêdnieniem linii zabudowy,
wysokoci zabudowy, kszta³tu dachów i zwieñczenia
budynków, zasad podzia³u w³asnociowego, nawierzchni utwardzonych,
10) kompozycja zespo³u zieleni  uk³ad przestrzenny
drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa³ych i g³ównych elementów wyposa¿enia parkowego (np. za³o¿enia pomnikowe, baseny i stawy, obiekty kubaturowe),
11) obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 30 osób,
12) obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki,
13) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), stanowi¹ca powierzchniê ekologicznie czynn¹. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
14) reklama wolno stoj¹ca  obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy
reklam¹,
15) reklama wbudowana  miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam,
napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklam¹ wbudowan¹,
16) teren elementarny  fragment terenu miasta wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu. Podzia³ miasta na tereny elementarne jest spójny
i roz³¹czny: wszystkie tereny miejskie nale¿¹ do którego z terenów elementarnych i ¿aden nie nale¿y
równoczenie do dwu terenów elementarnych,
17) Strefa Ekologicznie Wa¿na  obszar ochrony powi¹zañ przyrodniczych miasta z otoczeniem. Celami
ochrony s¹:

18)

19)

20)

21)

Poz. 780

 zachowanie przestrzeni przyrodniczej w formie zbli¿onej do naturalnej,
 rekultywacja terenów zdegradowanych na cele zieleni parkowej,
 kszta³towanie u¿ytkowania i zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy mo¿liwie wysoki potencja³
biologiczny rodowiska, tak¿e cieków wodnych,
 zachowanie istniej¹cej zieleni jako ogólnodostêpnej,
Cele powy¿sze realizuje siê w planie poprzez: okrelone w ustaleniach dla wyró¿nionych stref morfoplanistycznych i ustaleniach szczegó³owych dla terenów elementarnych  ustalenia funkcjonalne, ustalenia ekologiczne, ustalenia parcelacyjne, ustalenia planistyczne i proceduralne, a tak¿e ustalenia dotycz¹ce
obs³ugi komunikacyjnej i obs³ugi in¿ynieryjnej. W
SEW d¹¿y siê do ukszta³towania nastêpuj¹cych form
u¿ytkowania terenów:
a) zwi¹zanych z ogólnodostêpn¹ rekreacj¹ i us³ugami kultury,
b) u¿ytkowania rolniczego z przewa¿aj¹cym kierunkiem ³¹kowo  pastwiskowym i ogrodniczego bez
u¿ywania rodków chemicznych do nawo¿enia i
ochrony,
c) u¿ytkowania lenego, a tak¿e wszystkich innych
form zieleni o odpowiednim do naturalnego siedliska sk³adzie.
Ponadto dopuszcza siê niezbêdne inwestycje w sferze infrastruktury technicznej i transportu, wy³¹cznie te których lokalizacja poza SEW jest niemo¿liwa lub ewidentnie nieop³acalna, a tak¿e inwestycje zwi¹zane z wykorzystaniem cieków wodnych
jako ród³a energii,
system przestrzeni publicznych miasta: obszar okrelony w ustaleniach planu, stanowi¹cy wa¿ny element
kompozycji miasta. W obrêbie systemu przestrzeni
publicznych celem publicznym jest kszta³towanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym.
typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim
zapisem.
wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy spe³niaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05
ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniêcie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniêcie których pobierana jest
prawem przewidziana op³ata;
wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu, w
wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia nowych dróg, dojazdów, lub uzyskania s³u¿ebnoci drogi
lub dojazdu, b¹d nastêpuje zmiana zasad obs³ugi komunikacyjnej;
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22) wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielania wewnêtrzne nie jest spójny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ fragmenty terenu nie
nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ wewnêtrznych,
mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu nale¿¹ce równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych,
23) wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina),
24) zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej
z produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej z budynku mieszkalnego i budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania p³odów rolnych wyprodukowanych u siebie,
25) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu, dopuszczone na czas okrelony. Reklama (w rozumieniu planu) dopuszczona na czas okrelony nie jest zagospodarowaniem tymczasowym (w
rozumieniu planu),
26) zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy
zieleni w rodowisku miejskim, wystêpuj¹ce pojedynczo lub w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a tak¿e
np. pn¹cza, ¿ywop³oty, rolinnoæ ozdobna w donicach),
27) zieleñ izolacyjna  pas zwartej, wielowarstwowej zieleni (rolê tê mo¿e pe³niæ te¿ p³at lasu lub zadrzewienia), z³o¿onej z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielaj¹cej (tak¿e krajobrazowo) obiekty
uci¹¿liwe od terenów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), rolnych lub rekreacyjnych.
§5
Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na
obszarze zmiany planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Wzd³u¿ rzek Okalicy i winiuchy ustala siê Strefê Ekologicznie Wa¿n¹ (w rozumieniu planu),
oznaczon¹ na rysunku planu i obejmuj¹c¹ czêæ
terenów elementarnych 16.02.PP, 16.05.PP,
16.06.UG 16.11. UG i 16.13.UG, na obszarze rezerwowanym dla zieleni parkowej lub zieleni izolacyjnej.
1.2.Na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu wyklucza siê lokalizacjê wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych, tj. obiektów handlowych
w których powierzchnia sprzeda¿owa przekracza 2000 m2.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych
mieæ szkodliwy wp³yw na zasoby wód podziemnych G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 107.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
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2.3.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego zasobu zieleni (w rozumieniu planu). Wszelkie zmiany zagospodarowania na obszarze niniejszego planu uwarunkowane s¹ powiêkszeniem zasobu zieleni (w rozumieniu planu) w zakresie okrelonym w ustaleniach morfoplanistycznych dla
wyró¿nionych stref i ustaleniach szczegó³owych dla
terenów elementarnych.
2.4.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê system przestrzeni publicznych (w rozumieniu planu), stanowi¹cy g³ówny element kompozycji miasta, obejmuj¹cy pierzeje ulic Abrahama, Krzywoustego i Kaszubskiej oraz Strefê Ekologicznie Wa¿n¹ i ca³y teren elementarny 16.14.ZC,
na którym usytuowany jest cmentarz. W obrêbie
ustalonego systemu przestrzeni publicznych obowi¹zuje kszta³towanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym i tworzenie harmonijnych pierzei (w rozumieniu planu).
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów i budowli o wysokoci przekraczaj¹cej 80 m.
5) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.W przypadku rezerwacji terenu dla zieleni parkowej (ZP) istniej¹cej i projektowanej ustala siê dostêp ogólny lub publiczny (w rozumieniu planu)
terenu. Ustalenie nie dotyczy obiektów istniej¹cych
w dniu uchwalenia planu, które nie maj¹ ¿adnej z
tych dostêpnoci.
6) ustalenia planistyczne i proceduralne  7;
7.1.Burmistrz Miasta mo¿e odmówiæ lokalizacji obiektu powoduj¹cego grobê zaistnienia nadzwyczajnego zagro¿enia dla rodowiska.
7.2.Projekty przedsiêwziêæ inwestycyjno  budowlanych polegaj¹cych na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji obiektów
budowlanych usytuowanych w systemie przestrzeni publicznych, okrelonym w ustaleniu OG.3.1, a
tak¿e mog¹cych wywo³aæ zmianê innych elementów kompozycji urbanistycznej, w szczególnoci
obowi¹zuj¹cych linii zabudowy sporz¹dza siê wraz
z analiz¹ i ocen¹ wp³ywu inwestycji na otaczaj¹cy
krajobraz, okrelaj¹c¹ sposób realizacji wymogów
kompozycji urbanistycznej, które to opracowanie
inwestor, po zaopiniowaniu przez Burmistrza,
przedstawia wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji. Powy¿sze ustalenie dotyczy równie¿
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
7.3.W systemie przestrzeni publicznych ustalanie lokalizacji sta³ej i utrwalanie istniej¹cych w dniu
uchwalenia niniejszego planu obiektów o charakterze czasowym uwarunkowane jest wynikiem analizy i oceny wp³ywu inwestycji na otaczaj¹cy krajobraz, okrelaj¹c¹ sposób realizacji wymogów kompozycji urbanistycznej, które to opracowanie inwestor, po zaopiniowaniu przez Burmistrza, przedstawia wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
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obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, z zastrze¿eniem ustaleñ 8.3 i 8.4, umieszczeniem na
terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc postojowych.
8.2.Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g
pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
c) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym ulic,
d) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realizacji zagospodarowania, dla
którego zarezerwowano teren w planie.
8.3.Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których
mowa w ustaleniu 8.1. i 8.2. jest niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób rozwi¹zania przez inwestora potrzeb parkingowych w
drodze porozumienia z Zarz¹dem Miasta.
8.4.Obszar zmiany planu obs³ugiwany jest przez uk³ad
dróg i ulic oznaczonych na rysunku planu jako K.D.
i stanowi¹cych system transportowy miasta. System transportowy miasta tworz¹:
a) ulica zbiorcza oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z  fragment ulicy Krzywoustego,
b) ulice lokalne oznaczone na rysunku planu jako
KD.02.L  ulica Kaszubska, KD.03.L  ulica Majkowskiego, KD.04.L  projektowana ulica ³¹cz¹ca ul. Kaszubsk¹ z ul. Majkowskiego,
c) ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu
jako KD.05.D  ul. Wicka Rogali.
Pozosta³e ulice istniej¹ce i projektowane na terenie zmiany planu stanowi¹ elementy wewnêtrznego uk³adu ulic, obs³uguj¹cego poszczególne tereny elementarne.
8.5.Ustala siê uk³ad dróg rowerowych, których schemat przebiegu przedstawia rysunek planu. Obowi¹zuje zachowanie przebiegu drogi rowerowej w ul.
Krzywoustego i w ul. Kaszubskiej. Droga rowerowa w ul. Krzywoustego jest fragmentem miêdzywojewódzkiej trasy rowerowej relacji Bytów, Lêbork, £eba.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9;
9.1.Linie rozgraniczaj¹ce ulic, dojazdów oraz ci¹gów
pieszych i komunikacji rowerowej wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci
in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
9.2.Obowi¹zuje zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
9.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.
9.4.Wyklucza siê zrzut cieków sanitarnych, przemys³owych, technicznych i innych do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia
do wód powierzchniowych. Obowi¹zuje odprowadzenie cieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
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9.5.Wyklucza siê zrzut wód opadowych do gruntu lub
suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych z terenów przemys³owych, komunikacji drogowej i terenów o innym
u¿ytkowaniu powoduj¹cym zanieczyszczenie wód
opadowych.
9.6.Ustala siê rozbudowê sieci przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w
energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze
zmiany planu.
9.7.Ustala siê rozbudowê sieci gazowej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w gaz zabudowy na ca³ym obszarze zmiany planu.
9.8.Na terenie zmiany planu projektuje siê jedn¹ studniê awaryjn¹ usytuowan¹ na terenie o dostêpie
publicznym (w rozumieniu planu), tj. placu publicznym lub terenie zieleni publicznej, o wydatku co
najmniej 7,5 dm3/d*M.
9.9.Zakaz instalowania nowych systemów grzewczych
powoduj¹cych ponadnormatywn¹ emisjê zanieczyszczeñ powietrza.
9.10. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem zmiany
planu.
9) inne ustalenia stanowi¹ce  10;
10.1.Ustalenia kompozycji urbanistycznej lub ustalenia form zabudowy okrelone w planie s¹ wa¿nymi celami spo³ecznymi gospodarki przestrzennej
miasta.
10.2.Tereny zieleni o dostêpie ogólnym (w rozumieniu
planu) rezerwuje siê dla potrzeb przygotowania
budowli ochronnych na wypadek zagro¿enia pañstwa.
10.3.W przypadku przekszta³cenia istniej¹cej substancji budowli ochronnych nale¿y dokonaæ uzgodnienia projektu z w³aciwym organem Obrony Cywilnej.
10.4.Ustalenia niniejszego planu obowi¹zuj¹ tak¿e w
przypadku lokalizacji tymczasowego zagospodarowania i tymczasowych obiektów budowlanych.
10) Informacje  11;
11.1.Zgodnie z decyzj¹ (znak KDH2/013/5914/96)
MOZNiL zatwierdzaj¹ca dokumentacjê zawieraj¹c¹ warunki hydrologiczne, hydrogeologiczne zbiornika wód podziemnych GZWP nr 107
ca³y obszar zmiany planu po³o¿ony jest w projektowanej strefie ochrony ONO (Obszar Najwy¿szej Ochrony) G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 107. W projektowanej strefie wyklucza siê lokalizacjê zabudowy bez odprowadzenia scieków do miejskiej kanalizacji
sanitarnej a tak¿e inwestycji mog¹cych zagroziæ
zanieczyszczeniem wód podziemnych.
11.2.Na obszarze zmiany planu nie wystepuj¹ obiekty podlegaj¹ce ochronie Konserwatora Przyrody.
11.3.Po³udniowa czêæ obszaru zmiany planu (cmentarz i tereny zalesione) po³o¿ona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu nr 3 pod nazw¹
Fragment pradoliny £eby na po³udnie od Lêborka, utworzonego na podstawie uchwa³y
Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w
S³upsku z dnia 8 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina S³upii oraz
obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. WRN
w S³upsku Nr 9 z dnia 18 grudnia 1981 r. poz. 23).
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11.4.Na obszarze zmiany planu nie wystêpuj¹ obiekty i
obszary wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków.
11.5.Na obszarze zmiany planu nie wystêpuj¹ obiekty,
bêd¹ce w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
11.6.Dla projektowanej studni awaryjnej nale¿y opracowaæ dokumentacjê hydrogeologiczn¹ oraz zapewniæ ochronê sanitarn¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami (teren o promieniu ok.10 m i powierzchni rzêdu 300 m2).
11.7.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne do
gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
11.8.W s¹siedztwie obszaru kolejowego wystêpuj¹ ograniczenia dla wykonywania robót ziemnych oraz sytuowania budynków i budowli wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów.
11.9.Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie okrelenia jakie tereny pod wzglêdem sanitarnym s¹ odpowiednie na cmentarze (Dz.U. Nr 52 z 1959 r. poz. 315)
w odleg³oci 50 m od granicy cmentarza (w przypadku gdy wszystkie obiekty zaopatrywane s¹ w
wodê z sieci wodoci¹gowej) wyklucza siê lokalizacjê zabudowañ mieszkalnych, zak³adów produkuj¹cych artyku³y ¿ywnoci, zak³adów ¿ywienia zbiorowego, zak³adów przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnoci.
11.10.Informacje o uk³adzie drogowym o znaczeniu ponadlokalnym:
a) w s¹siedztwie obszaru opracowania zmiany planu biegnie droga krajowa DK Nr 6 relacji Szczecin Gdañsk (ul. Abrahama) o znaczeniu miêdzynarodowym,
b) przez obszar opracowania zmiany planu biegnie
droga wojewódzka DW Nr 214 relacji £eba  Lêbork  Sierakowice  Kocierzyna  Warlubie (ul.
Krzywoustego),
c) przez obszar opracowania zmiany planu biegnie
droga powiatowa DP Nr 39341 (ul. Kaszubska),
wytypowana w opracowaniach regionalnych w
kategorii g³ównych ci¹gów dróg powiatowych
o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania
uk³adu drogowego (kierunek Lêbork  Linia).
11.11.Przez obszar opracowania zmiany planu biegn¹ linie kolejowe znaczenia miejscowego:
a) relacji Kartuzy  Lêbork  £eba, wa¿na z uwagi
na pasa¿erskie przewozy turystyczne, relacji Lêbork  Maszewo Lêborskie, przeznaczona wy³¹cznie do ruchu towarowego.
§6
Uchwala siê Ustalenia morfoplanistycze, dla poszczególnych stref wyró¿nionych w planie, obowi¹zuj¹ce na
obszarze zmiany planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹.
1. Dla strefy UG, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  funkcje komercyjne (w rozumieniu planu);
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji komercyjnych a tak¿e adaptacjê na powy¿sze cele
obiektów istniej¹cych, w przypadku ich usytu-
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owania na dzia³kach przy ulicach wê¿szych ni¿ 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych. Powy¿sze ustalenie nie
dotyczy adaptacji na cele funkcji komercyjnych
czêci obiektu istniej¹cego, która nie mo¿e stanowiæ samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o
w³asnoci lokali;
1.3.Zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innych ni¿ wolno stoj¹ca i bliniacza form
zabudowy jednorodzinnej.
1.4.Zakaz lokalizacji nowych obiektów inwentarskich
oraz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
1.5.Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy obiektów
istniej¹cych, które powodowa³yby wzrost szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa obiektów istniej¹cych jest dopuszczalna pod warunkiem usuniêcia istniej¹cej szkodliwoci obiektu.
2.2.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemo¿liwia spe³nienie ustaleñ kompozycji
urbanistycznej lub ustaleñ form zabudowy.
2.3.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300 m2, na których lokalizuje siê obiekty funkcji komercyjnych (w
rozumieniu planu), obowi¹zuje lokalizacja zieleni w
formie zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy),
zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
2.4.Tereny zieleni oraz zieleñ towarzysz¹ca, urz¹dzone
jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) mog¹ byæ likwidowane w zwi¹zku z realizacj¹ zagospodarowania zgodnego z planem.
2.5.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska), za wyj¹tkiem zwi¹zanych
z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu oraz stacji paliw p³ynnych;
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê
zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim
s¹siedztwie. Obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy w przypadku przekszta³ceñ istniej¹cych obiektów. Istniej¹cej linii zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty przebudowane w sposób naruszaj¹cy kompozycjê zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) oraz
obiekty tymczasowe w dniu uchwalenia niniejszego planu,
3.2.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy w sytuacji, gdy przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei ulicy spe³niaj¹cej wymogi obowi¹zuj¹cego prawa w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania dzia³ek budowlanych oraz wymogów
harmonijnej pierzei (w rozumieniu planu).
3.3.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obiektów us³ug publicznych
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(w rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Obiekty
te pe³ni¹ funkcjê dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla
ww. obiektów stanowi linie nieprzekraczaln¹.
3.4.Na pozosta³ym obszarze, o ile rysunek planu nie
okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic i placów w odleg³oci 6 m od
granicy dzia³ki.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu) na tle i wród zorganizowanej zieleni
wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu
planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów
og³oszeniowych.
4.2.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
zabudowy mieszkaniowej istniej¹cej w bezporednim s¹siedztwie.
5) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wydzielanie nowej drogi wzd³u¿ dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹ dostêp do
drogi.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie
w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe
jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.3.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego
pod drogi i dojazdy nie mo¿e przekraczaæ 15%
powierzchni terenu parcelacji.
6.4.Zakaz wydzielania dzia³ek dla nowych, indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
6.5.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych
obiektów budowlanych.
6) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady innych
rozwi¹zañ potrzeb parkingowych,
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu. Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki
zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i
rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej
do 50 m2, zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
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8.2.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
2. Dla strefy PP, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  funkcje komercyjne (w rozumieniu planu);
1.2.Zakaz lokalizacji nowych obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu). Istniej¹ce obiekty tych funkcji mog¹ byæ poddawane remontom
i modernizacji bez prawa powiêkszania kubatury budynku. Rozbudowa istniej¹cych budynków
jest dopuszczalna w ramach modernizacji i tylko o pomieszczenia niezbêdne dla podniesienia
standardu u¿ytkowego i bezpieczeñstwa w budynku (np. toalety, klatka schodowa).
1.3.Zakaz lokalizacji nowych obiektów zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy
obiektów istniej¹cych, które powodowa³yby
wzrost szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa
obiektów istniej¹cych jest dopuszczalna pod
warunkiem usuniêcia istniej¹cej szkodliwoci
obiektu.
2.2.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300 m2, na
których lokalizuje siê obiekty funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu), obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy), zajmuj¹cej 1% powierzchni
dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
2.3.Tereny zieleni oraz zieleñ towarzysz¹ca, urz¹dzone jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) mog¹ byæ likwidowane w zwi¹zku z realizacj¹ zagospodarowania zgodnego z
planem.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych o dostêpie
ogólnym (w rozumieniu planu) pieszych, rowerowych i ulic oraz wzd³u¿ cieków i otwartych
rowów melioracyjnych obowi¹zuje wprowadzenie zieleni wysokiej co najmniej jako jednego
szpaleru drzew;
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu) na tle i wród zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
5) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wydzielanie nowej drogi wzd³u¿
dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹ dostêp
do drogi. Place i dojazdy urz¹dzone jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) nie stanowi¹ dostêpu do drogi publicznej dla
terenów przyleg³ych. Ustalenie nie dotyczy sytuacji, gdy takie place lub dojazdy s¹ zgodne z
planem.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów pod budynkami po obrysie tych budynków,
bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêd-
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nego do racjonalnego korzystania z budynku.
Wydzielenie dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe jest odtworzenie budynku z
zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.3.Na posesjach powsta³ych po wydzieleniu dzia³ki po obrysie budynku, z zastrze¿eniem ustalenia 6.2., wyklucza siê lokalizacjê nowych obiektów tymczasowych do czasu opracowania planu podzia³u parcelacyjnego, o którym mowa w
ustaleniu 6.5.
6.4.Zakaz ustanawiania jako odrêbnej w³asnoci (oddawania w u¿ytkowanie wieczyste) terenu jeli:
a) nie ma on dostêpu do drogi publicznej,
b) nie ma on dostêpu poredniego do drogi publicznej poprzez dzia³kê, na której ustanowiono
s³u¿ebnoæ drogow¹ (przejazdu, przejcia) na
rzecz wyodrêbnianego terenu.
6.5.Na terenach zabudowanych ustalenia zasad parcelacji zawarte w niniejszym planie obowi¹zuj¹ do
czasu opracowania planu podzia³u parcelacyjnego obejmuj¹cego:
a) ca³y teren elementarny (w rozumieniu planu), lub
b) jego czêæ okrelon¹ na rysunku planu jako teren wymagaj¹cy sporz¹dzenia jednego, wspólnego opracowania planistycznego, lub
c) ca³y kwarta³ zabudowy i zaakceptowania go
przez Zarz¹d Miasta. Ustalenia zasad parcelacji
zawarte w niniejszym planie s¹ zaleceniami zasad parcelacji uwzglêdnianymi w planie podzia³u. Za niezgodny z planem uznaje siê projekt
podzia³u na dzia³ki budowlane, na których nie
jest mo¿liwe zachowanie ustaleñ kompozycji i
form zabudowy oraz wskaników potrzeb parkingowych.
6.6.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych
obiektów budowlanych.
6.7.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego
pod drogi i dojazdy nie mo¿e przekraczaæ 15%
powierzchni terenu parcelacji.
6.8.Zakaz wydzielania dzia³ek dla nowych, indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
6) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady innych
rozwi¹zañ potrzeb parkingowych,
a) zapewnienie co najmniej 1 miejsca na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce parkingowe na ka¿dego zatrudnionego;
b) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni
u¿ytkowej do 50 m2,
8.2.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Dla terenów wymagaj¹cych wyposa¿enia w urz¹dzenia do oczyszczania wód opadowych obowi¹zuje lokalizacja separatorów zanieczyszczeñ na
dzia³ce inwestora.
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3. Dla strefy EL, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  gospodarka lena. Teren nie jest przeznaczony pod
zainwestowanie miejskie.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§7
1. Dla terenu elementarnego 16.01.PP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. dopuszcza siê
lokalizacjê lokali o funkcji mieszkaniowej jako
towarzysz¹cej obiektom us³ug komercyjnych.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. KW dla ulicy wewnêtrznej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.3. obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych,
b) zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu
planu) dla funkcji placu do zawracania o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m.
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ drogi wojewódzkiej w ulicy Krzywoustego dla nowej zabudowy a tak¿e przebudowy i
rozbudowy zabudowy istniej¹cej obowi¹zuje
zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w
odleg³oci 8 m od krawêdzi jezdni.
3) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego
na rysunku planu jako 7.1. wymaga opracowania planu podzia³u parcelacyjnego wraz z koncepcj¹ obs³ugi komunikacyjnej, obejmuj¹cego
ca³y ten teren. Inwestor przedstawia plan podzia³u parcelacyjnego wraz z wnioskiem o ocenê
zgodnoci projektowanego podzia³u z ustaleniami niniejszego planu.
4) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wyklucza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z
drogi krajowej w ulicy Abrahama. Dla dzia³ek
przylegaj¹cych do drogi krajowej obowi¹zuje
obs³uga komunikacyjna poprzez wewnêtrzny
uk³ad ulic.
8.2.Wyklucza siê lokalizacjê nowych wjazdów na
dzia³ki bezporednio z drogi wojewódzkiej w ulicy Krzywoustego. Obs³uga komunikacyjna dzia³ek s¹siaduj¹cych z ul. Krzywoustego poprzez
zbiorcze zjazdy z tej ulicy lub wewnêtrzny uk³ad
ulic.
8.3.Dla ulic bêd¹cych elementem wewnêtrznego
uk³adu ulic obowi¹zuje zachowanie w liniach
rozgraniczaj¹cych pasa o szerokoci co najmniej
10 m i kategorii KD 1/2 tj. ulica dojazdowa jednojezdniowa, dwupasowa.
2. Dla terenu elementarnego 16.02.PP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
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2)

3)

4)

5)

6)
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1.1.Wzd³u¿ rzeki Okalicy obowi¹zuje rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. ZI dla
pasa zieleni izolacyjnej o szerokoci nie mniej ni¿
20 m od koryta rzeki.
1.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi wynikaj¹cy
z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wyklucza siê tak¿e lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi
oraz z paliwem.
ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na terenie 1.1. ZI obowi¹zuj¹ nasadzenia zró¿nicowanej zieleni w formie grupowej i sk³adzie gatunkowym odpowiadaj¹cym naturalnym warunkom
siedliska.
2.2.Wyklucza siê lokalizacjê zieleni wysokiej na terenie
wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. gdzie obowi¹zuj¹ ograniczenia
wysokoci obiektów wynikaj¹ce z przebiegu linii
energetycznej wysokiego napiêcia.
ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ rzeki Okalicy ustala siê dla lokalizacji nowych obiektów oznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci nie
mniej ni¿ 40 m od koryta rzeki. Istniej¹ce legalnie
w dniu uchwalenia zmiany planu obiekty usytuowane niezgodnie z wyznaczon¹ nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy mog¹ byæ poddawane remontom i modernizacji bez prawa powiêkszania kubatury budynku. Rozbudowa istniej¹cych budynków jest dopuszczalna z zachowaniem nieprzekraczalnej zabudowy w odniesieniu do rozbudowywanej czêci budynku.
ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuj¹ ograniczenia wysokoci zagospodarowania wynikaj¹ce z
przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia.
Wysokoæ obiektów nale¿y uzgadniaæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga
opracowania planu podzia³u parcelacyjnego wraz
z koncepcj¹ obs³ugi komunikacyjnej, obejmuj¹cgo
przedmiotow¹ nieruchomoæ i obszar na którym
mo¿e nast¹piæ zmiana warunków obs³ugi komunikacyjnej, nie mniej jednak ni¿ wszystkie dzia³ki budowlane bezporednio s¹siaduj¹ce z nieruchomoci¹ podlegaj¹c¹ parcelacji. Inwestor przedstawia
projekt podzia³u parcelacyjnego wraz z wnioskiem
o ocenê zgodnoci projektowanego podzia³u z ustaleniami niniejszego planu.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla ulic bêd¹cych elementem wewnêtrznego uk³adu ulic obowi¹zuje zachowanie w liniach rozgraniczaj¹cych pasa o szerokoci co najmniej 10 m i kategorii KD 1/2 tj. ulica dojazdowa jednojezdniowa,
dwupasowa.
Dla terenu elementarnego 16.03.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczo-
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nego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz
lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi wynikaj¹cy
z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia.
Wyklucza siê tak¿e lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi
oraz z paliwem.
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ drogi wojewódzkiej w ulicy Krzywoustego dla nowej zabudowy a tak¿e przebudowy i
rozbudowy zabudowy istniej¹cej obowi¹zuje
zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w
odleg³oci 8m od krawêdzi jezdni.
3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 4.1. nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
4.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuj¹
ograniczenia wysokoci zagospodarowania wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ obiektów nale¿y uzgadniaæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
4) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje
zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
5) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wyklucza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z
drogi wojewódzkiej w ulicy Krzywoustego.
8.2.Dla ulic bêd¹cych elementem wewnêtrznego
uk³adu ulic obowi¹zuje zachowanie w liniach
rozgraniczaj¹cych pasa o szerokoci co najmniej
10 m i kategorii KD 1/2 tj. ulica dojazdowa jednojezdniowa, dwupasowa.
4. Dla terenu elementarnego 16.04.EE uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. Wyklucza siê
lokalizacjê obiektów i budowli nie zwi¹zanych z
funkcj¹ G³ównego Punktu Zasilania miasta w
energiê elektryczn¹.
1.2.Zakaz lokalizacji nowych obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu). Istniej¹ce obiekty tych funkcji mog¹ byæ poddawane remontom
i modernizacji bez prawa powiêkszania kubatury budynku. Rozbudowa istniej¹cych budynków
jest dopuszczalna w ramach modernizacji i tylko o pomieszczenia niezbêdne dla podniesienia
standardu u¿ytkowego i bezpieczeñstwa w budynku (np. toalety, klatka schodowa).
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ drogi wojewódzkiej w ulicy Krzywoustego dla nowej zabudowy a tak¿e przebudowy i
rozbudowy zabudowy istniej¹cej obowi¹zuje
zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w
odleg³oci 8 m od krawêdzi jezdni.
3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.W odniesieniu do budowli zwi¹zanych z funkcj¹
GPZ nie obowi¹zuj¹ ustalenia form zabudowy
dla inwestycji usytuowanych w systemie przestrzeni publicznych (w rozumieniu planu).
4) ustalenia zasad parcelacji  6:

Poz. 780

 1681 

6.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez
wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego
do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê
jedynie w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.2.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
6.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz wydzielania dzia³ek dla nowych, indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
5) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje zachowanie zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu poprzez zbiorcze zjazdy do ul.
Krzywoustego istniej¹ce w dniu uchwalenia
zmiany planu.
8.2.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana,
umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc postojowych. Ustala siê wskaniki
potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1
mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce postojowe na ka¿dego zatrudnionego,
5. Dla terenu elementarnego 16.05.PP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Wzd³u¿ rzeki Okalicy i rzeki winiuchy obowi¹zuje rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1. ZI dla pasa zieleni izolacyjnej o
szerokoci nie mniej ni¿ 20 m od koryta rzeki.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na terenie 1.1. ZI obowi¹zuj¹ nasadzenia zró¿nicowanej zieleni w formie grupowej i sk³adzie
gatunkowym odpowiadaj¹cym naturalnym warunkom siedliska.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ rzeki Okalicy i rzeki winiuchy ustala siê
oznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy w odleg³oci nie mniej ni¿ 40 m
od koryta rzeki.
4) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje
zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
5) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla ulic bêd¹cych elementem wewnêtrznego
uk³adu ulic obowi¹zuje zachowanie w liniach
rozgraniczaj¹cych pasa o szerokoci co najmniej
10 m i kategorii KD 1/2, tj. ulica dojazdowa jednojezdniowa, dwupasowa.
6. Dla terenu elementarnego 16.06.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
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1.1.Wzd³u¿ rzeki winiuchy obowi¹zuje rezerwacja
terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.
ZP dla pasa zieleni parkowej o szerokoci nie
mniej ni¿ 20 m od koryta rzeki.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki.
2.2.Na terenie 1.1. ZP obowi¹zuj¹ nasadzenia zró¿nicowanej zieleni w formie grupowej i sk³adzie
gatunkowym odpowiadaj¹cym naturalnym warunkom siedliska.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Wzd³u¿ rzeki winiuchy ustala siê oznaczon¹ na
rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oci nie mniej ni¿ 40 m od koryta rzeki.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ nowej zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m.
4.2.Dopuszcza siê zabudowê o wskaniku intensywnoci nie przekraczaj¹cym 0,5.
5) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako
1.1. ZP nie obowi¹zuje zachowanie dostêpu
ogólnego (w rozumieniu planu).
6) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga opracowania planu podzia³u parcelacyjnego wraz z
koncepcj¹ obs³ugi komunikacyjnej, obejmuj¹cego ca³y teren elementarny. Inwestor przedstawia plan podzia³u parcelacyjnego wraz z wnioskiem o ocenê zgodnoci z ustaleniami niniejszego planu.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla ulic bêd¹cych elementem wewnêtrznego
uk³adu ulic obowi¹zuje zachowanie w liniach
rozgraniczaj¹cych pasa o szerokoci co najmniej
10 m i kategorii KD 1/2 tj. ulica dojazdowa jednojezdniowa, dwupasowa.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Dla terenów wymagaj¹cych wyposa¿enia w urz¹dzenia do oczyszczania wód opadowych obowi¹zuje lokalizacja separatorów zanieczyszczeñ
na dzia³ce inwestora.
7. Dla terenu elementarnego 16.07.EL uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren przeznaczony jest na cele gospodarki lenej. Obowi¹zuje udostêpnienie terenu dla wypoczynku ludnoci wraz z lokalizacj¹ odpowiedniego zagospodarowania, w szczególnoci parkingów lenych i urz¹dzeñ turystycznych.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. KW dla ulicy wewnêtrznej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu).
3) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla ulicy wewnêtrznej oznaczonej na rysunku
planu jako 1.2. KW obowi¹zuje kategoria KD 1/2
tj. ulica dojazdowa jednojezdniowa, dwupasowa.
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8. Dla terenu elementarnego 16.08.EL uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren przeznaczony jest na cele gospodarki lenej. Obowi¹zuje udostêpnienie terenu dla wypoczynku ludnoci wraz z lokalizacj¹ odpowiedniego zagospodarowania i urz¹dzeñ turystycznych.
1.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi wynikaj¹cy z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wyklucza siê tak¿e lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wyklucza siê lokalizacjê zieleni wysokiej na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na
rysunku planu jako 1.2. gdzie obowi¹zuj¹ ograniczenia wysokoci obiektów wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia.
3) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu).
4.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuj¹
ograniczenia wysokoci zagospodarowania wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ obiektów nale¿y uzgadniaæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
4) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wyklucza siê wjazd na teren bezporednio z drogi krajowej w ulicy Abrahama. Dla terenów przylegaj¹cych do drogi krajowej obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna poprzez wewnêtrzny uk³ad
dróg i ulic.
9. Dla terenu elementarnego 16.09.PP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi wynikaj¹cy z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wyklucza siê tak¿e lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
1.2.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu
planu) za wyj¹tkiem zagospodarowania realizowanego w zwi¹zku z rekultywacj¹ terenu po
wysypisku mieci.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1. lokalizacja nowego zagospodarowania wymaga rekultywacji
terenu po wysypisku mieci, maj¹cej na celu
zapobie¿enie degradacji wód podziemnych i
polegaj¹cej na:
a) wykluczeniu mo¿liwoci przenikania wód opadowych do gruntu oraz na ich odprowadzeniu poza obszar na którym sk³adowane by³y
odpady komunalne,
b) utylizacji gazu wysypiskowego (biogaz),
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2.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1. nie obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce obowi¹zku lokalizacji zasobu zieleni, w tym ustalenia ogólne nr OG.2.3.,
OG.2.4 i ustalenie morfoplanistyczne nr PP.2.2.
3) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 4.1. dopuszcza siê
zabudowê o wskaniku intensywnoci nie przekraczaj¹cym 0,5.
4.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuj¹
ograniczenia wysokoci zagospodarowania
wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ obiektów nale¿y
uzgadniaæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
4) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga opracowania planu podzia³u parcelacyjnego wraz z
koncepcj¹ obs³ugi komunikacyjnej, obejmuj¹cego ca³y teren elementarny. Inwestor przedstawia plan podzia³u parcelacyjnego wraz z
wnioskiem o ocenê zgodnoci z ustaleniami
niniejszego planu.
5) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wyklucza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z
drogi krajowej w ulicy Abrahama. Dla dzia³ek
przylegaj¹cych do drogi krajowej obowi¹zuje
obs³uga komunikacyjna poprzez wewnêtrzny
uk³ad ulic.
8.2.Dla ulic bêd¹cych elementem wewnêtrznego
uk³adu ulic obowi¹zuje zachowanie w liniach
rozgraniczaj¹cych pasa o szerokoci minimum
12 m i kategorii KL 1/2 tj. ulica lokalna jednojezdniowa, dwupasowa.
6) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 9.1. wyklucza siê
lokalizacjê nowego zagospodarowania bez
odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.
9.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 4.1. obowi¹zuje
odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. Do czasu jej realizacji dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ do oczyszczania wód opadowych na dzia³ce inwestora.
Wszystkie dojcia, dojazdy, miejsca i place postojowe winny posiadaæ nawierzchniê szczeln¹ dla wód opadowych.
10. Dla terenu elementarnego 16.10. EL uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren przeznaczony jest na cele gospodarki lenej.
2) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu).
11. Dla terenu elementarnego 16.11. UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
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planu jako 1.1. ZP dla zieleni parkowej z zagospodarowaniem dla rekreacji i wypoczynku
mieszkañców.
1.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje
zakaz lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi
wynikaj¹cy z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wyklucza siê tak¿e lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na terenie 1.1. ZP obowi¹zuj¹ nasadzenia zró¿nicowanej zieleni w formie grupowej i sk³adzie
gatunkowym odpowiadaj¹cym naturalnym
warunkom siedliska.
2.2.Wyklucza siê lokalizacjê zieleni wysokiej na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego
na rysunku planu jako 1.2. gdzie obowi¹zuj¹
ograniczenia wysokoci obiektów wynikaj¹ce
z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia.
3) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Dopuszcza siê zabudowê o wskaniku intensywnoci nie przekraczaj¹cym 0,5.
4.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuj¹
ograniczenia wysokoci zagospodarowania
wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ obiektów nale¿y
uzgadniaæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
4) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje
zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
5) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wyklucza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z
drogi krajowej w ulicy Abrahama.
6) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych
do sieci kanalizacji deszczowej. Do czasu jej
realizacji dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ do
oczyszczania wód opadowych na dzia³ce inwestora. Wszystkie dojcia, dojazdy, miejsca i place postojowe winny posiadaæ nawierzchniê
szczeln¹ dla wód opadowych.
12. Dla terenu elementarnego 16.12. UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Dopuszcza siê zabudowê o wskaniku intensywnoci nie przekraczaj¹cym 0,5.
2) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje
zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
3) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych
do sieci kanalizacji deszczowej. Do czasu jej
realizacji dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ do
oczyszczania wód opadowych na dzia³ce inwestora. Wszystkie dojcia, dojazdy, miejsca i place postojowe winny posiadaæ nawierzchniê
szczeln¹ dla wód opadowych.
13. Dla terenu elementarnego 16.13.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
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1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1. ZP dla zieleni parkowej z zagospodarowaniem dla rekreacji i wypoczynku
mieszkañców.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki.
2.2.Na terenie 1.1. ZP obowi¹zuj¹ nasadzenia zró¿nicowanej zieleni w formie grupowej i sk³adzie
gatunkowym odpowiadaj¹cym naturalnym
warunkom siedliska.
3) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Dopuszcza siê zabudowê o wskaniku intensywnoci nie przekraczaj¹cym 0,5.
4) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje
zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
5) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych
do sieci kanalizacji deszczowej. Do czasu jej
realizacji dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ do
oczyszczania wód opadowych na dzia³ce inwestora. Wszystkie dojcia, dojazdy, miejsca i place postojowe winny posiadaæ nawierzchniê
szczeln¹ dla wód opadowych.
14. Dla terenu elementarnego 16.14.ZC uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na ca³ym terenie wyklucza siê lokalizacjê zagospodarowania nie zwi¹zanego z funkcj¹
cmentarza.
1.2.Przy ul. Kartuskiej dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów przeznaczonych na us³ugi bezporednio zwi¹zane z cmentarzem, jako uzupe³nienie
pierzei istniej¹cej zabudowy.
1.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.3. ZP wyklucza
siê pochówki. Teren nie jest przeznaczony dla
celów gospodarki lenej.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako
1.3. ZP obowi¹zuje zachowanie w stanie niezmienionym istniej¹cych zbiorowisk rolinnych
i ich siedliska. Dopuszcza siê wy³¹cznie zagospodarowanie umo¿liwiaj¹ce ograniczon¹ penetracjê piesz¹.
3) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
4) informacje  11:
11.1.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako
1.3. ZP projektuje siê utworzenie u¿ytku ekologicznego Dolina winiuchy, który obejmuje
dolinê strumienia  fitocenozê gr¹du pomorskiego i ³êgu przystrumykowego z rzadkimi i
chronionymi gatunkami rolin.
15. Dla terenu elementarnego KD.01.Z obejmuj¹cego ulicê Krzywoustego uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych na cele ulicy zbiorczej.
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1.2.Wzd³u¿ ulicy obowi¹zuje lokalizacja dwukierunkowej cie¿ki rowerowej stanowi¹cej element
uk³adu dróg rowerowych w miecie.
2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny Z 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
3) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Skrzy¿owanie z ul. Kaszubsk¹ realizuje siê jako
skrzy¿owanie skanalizowane.
4) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Prowadzenie sieci w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi wojewódzkiej  ul. Krzywoustego wymaga ka¿dorazowo uzyskania zezwolenia zarz¹dcy drogi.
5) informacje  11
11.1.Ulica Krzywoustego jest drog¹ wojewódzk¹
DW 214 relacji £eba, Kocierzyna, Warlubie.
16. Dla terenu elementarnego KD.02.L obejmuj¹cego ul.
Kaszubsk¹ uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych na cele ulicy lokalnej.
1.2.Wzd³u¿ ulicy obowi¹zuje lokalizacja wydzielonej cie¿ki rowerowej stanowi¹cej element uk³adu dróg rowerowych w miecie.
2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
4.3.Na odcinku ulicy wzd³u¿ cmentarza obowi¹zuje lokalizacja zatok parkingowych.
3) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Skrzy¿owanie z projektowan¹ ulic¹ oznaczon¹
na rysunku planu jako KD.04.L i stanowi¹c¹ po³¹czenie z ul. Majkowskiego, realizuje siê jako
skrzy¿owanie skanalizowane.
4) informacje  11:
11.1.Ulica Kaszubska jest drog¹ powiatow¹ DP Nr
39341 (kierunek Lêbork  Linia), wytypowan¹
w opracowaniach regionalnych w kategorii
g³ównych ci¹gów dróg powiatowych o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania uk³adu drogowego.
17. Dla terenu elementarnego KD.03.L obejmuj¹cego ul.
Majkowskiego uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy lokalnej. Obowi¹zuje poszerzenie pasa ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych do 20 m.
2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
3) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:

18.

19.

20.

21.

8.1.Skrzy¿owanie z projektowan¹ ulic¹ oznaczon¹
na rysunku planu jako KD.04.L i stanowi¹c¹ po³¹czenie z ul. Kaszubsk¹ realizuje siê jako skrzy¿owanie skanalizowane.
4) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Ustala siê, ¿e skrzy¿owanie z drog¹ krajow¹
w ul. Abrahama stanowi zagospodarowanie
tymczasowe (w rozumieniu planu) do czasu
realizacji drogi krajowej w pe³nych parametrach, wi¹¿¹cej siê z likwidacj¹ skrzy¿owañ z
drog¹ krajow¹ w jednym poziomie.
Dla terenu elementarnego KD.04.L uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu dla projektowanej drogi o
szerokoci 18 m w liniach rozgraniczaj¹cych na
cele ulicy lokalnej.
2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
4.3.Obowi¹zuje lokalizacja zatok parkingowych.
3) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Skrzy¿owania z ulic¹ Majkowskiego i z ul. Kaszubsk¹, realizuje siê jako skrzy¿owania skanalizowane.
Dla terenu elementarnego KD.05.D obejmuj¹cego ul.
Wicka Rogali uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych na cele ulicy dojazdowej.
2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
Dla terenu elementarnego KK.06.K uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.rezerwacja terenu dla linii kolejowej i niezbêdnych do jej prawid³owego funkcjonowania urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych.
Dla terenu elementarnego KK.07.K uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.rezerwacja terenu dla linii kolejowej i niezbêdnych do jej prawid³owego funkcjonowania urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§8

Na obszarze objêtym zmian¹ planu uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc przepisy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka
uchwalonego uchwa³¹ Nr XXXIX/443/94 Rady Miejskiej
w Lêborku z dnia 24 maja 1994 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.
Lêborka (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z dnia 29 lipca 1994 r.
Nr 26, poz. 167).
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§9

§6

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem zmiany planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Lêborku i
skierowania do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej uchwala Zarz¹d Gminy Nowa Wie Lêborska.

§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

§7
Przez powierzchniê u¿ytkowa lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w
lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
lokatora, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania. Za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê
powierzchni balkonów, tarasów, i loggii, antresoli, szaf i
schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania
opa³u.
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§8

UCHWA£A Nr XXXIV/308/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 27 lutego 2002 r.

Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

§9

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23, ust. 4 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733), uchwala siê, co nastêpuje:

1. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
2. Przed zmian¹ umowy najmu zmieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt
powstania czynników przedstawionych w ust. 1.

§1

§ 10

Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez
niego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formy.

§2
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne.
§3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz
wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w
tym op³aty za utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹ i
elektryczn¹.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do lokalu
energii, gazu, wody, oraz odbiór nieczystoci p³ynnych
w wypadkach gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
§4
1. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wed³ug
za³¹cznika do uchwa³y.
2. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
§5
Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali
mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.

§ 11
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Nowa Wie Lêborska.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXIV/308/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia zasady polityki czynszowej
Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu:
 lokal bez ciep³ej wody dostarczanej centralnie,
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 lokal bez centralnego ogrzewania,
 lokal bez ³azienki,
 lokal bez wc,
 lokal bez instalacji kanalizacyjnej,
 lokal w suterenie lub na poddaszu,
 lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki albo do
remontu kapitalnego ze wzglêdu na z³y stan techniczny albo mieszkanie, w którym ze wzglêdu na z³y stan
techniczny podstêplowano stropy,
 lokal z kuchni¹ albo wnêk¹ kuchenn¹ bez owietlenia
naturalnego.

782
UCHWA£A Nr XXXIV/309/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Nowa
Wie Lêborska.

2. W wyj¹tkowych przypadkach Zarz¹d Gminy Nowa Wie
Lêborska mo¿e udzieliæ zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami ni¿ okrelone w ust. 1 o ile jest to
uzasadnione interesem spo³ecznoci lokalnej.
§6
Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy Nowa
Wie Lêborska z wyj¹tkiem lokali socjalnych mog¹ byæ
wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
ROZDZIA£ 3
Tryb rozpatrywania i za³atwiania
wniosków o najem lokali mieszkalnych
§7
1. Za³atwienie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna siê od z³o¿enia wniosku o najem lokalu mieszkalnego w Urzêdzie Gminy.
2. Do prowadzenia spraw zwi¹zanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowi¹zany jest Zarz¹d Gminy Nowa Wie Lêborska.
§8

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 6 i art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) uchwala siê, co nastêpuje:

Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny.
Jawny jest te¿ sposób wyboru osób, z którymi umowy
najmu powinny byæ zawierane.
Jawnoæ postêpowania ma na celu realizacjê kontroli
spo³ecznej.

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

ROZDZIA£ 4
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§1
Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Nowa Wie Lêborska.
§2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) zwana jest w
niniejszej uchwale ustaw¹.
§3
1. Mieszkaniowy zasób gminy Nowa Wie Lêborska tworz¹ lokale okrelone w art. 20 ust. 1 ustawy.
2.W sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Nowa wie
Lêborska wchodz¹ nastêpuj¹ce rodzaje lokali  mieszkalne i socjalne  okrelone w art. 2 ust. 1 pkt. 4 i 5
ustawy.
§4
Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne i socjalne jest gmina Nowa Wie Lêborska reprezentowana przez Zarz¹d
Gminy Nowa Wie Lêborska.
ROZDZIA£ 2
Zasady gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Nowa Wie Lêborska
§5
1. Gmina Nowa Wie Lêborska gospodaruj¹c swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne
mieszkañcom posiadaj¹cym sta³e zameldowanie na terenie gminy przynajmniej przez okres ostatnich 3 lat.

§9
1. Najemc¹ lokalu socjalnego z zastrze¿eniem art. 14 ust. 1
ustawy mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba, która nie ma
tytu³u prawnego do lokalu i ktorej dochody brutto z
gospodarstwa domowego w okresie poprzedzaj¹cym
trzy miesi¹ce nie przekracza³y 100 proc. najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50
proc. najni¿szej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
2. W przypadkach orzeczenia przez s¹d o uprawnieniach
do lokalu socjalnego, umowê na lokal socjalny zawiera siê w pierwszej kolejnoci.
3. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na 3 lata.
§ 10
Najemc¹ lokalu mieszkalnego mo¿e zostaæ wy³¹cznie
osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobê
przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej i której
dochody brutto z gospodarstwa domowego w okresie
poprzedzaj¹cym trzy miesi¹ce nie przekracza³y 150 proc.
najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100 proc. najni¿szej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
ROZDZIA£ 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
§ 11
1. Ustalenie osób spe³niaj¹cych kryteria zawarte w § 9,
10 nastêpuje w formie rocznych wykazów.
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2. Roczne wykazy sporz¹dza Zarz¹d Gminy Nowa Wie
Lêborska w sposób jawny i zapewniaj¹cy ich spo³eczn¹ kontrolê, przez co rozumie siê opiniowanie przez
w³aciw¹ komisjê Rady Gminy wniosków osób, ubiegaj¹cych siê o ujêcie w wykazie oraz projektów wykazów.
3. Ostateczny wykaz osób ustala Zarz¹d Gminy Nowa
Wie Lêborska.
4. Iloæ osób ujêtych w rocznym wykazie powinna byæ
dostosowana do mo¿liwoci lokalowych gminy.
5. Warunki okrelone w § 9, 10 musz¹ byæ spe³nione w
chwili otrzymania skierowania na zawarcie umowy najmu lokalu.
ROZDZIA£ 6
Zamiany mieszkañ
§ 14
1. Najemca mo¿e dokonaæ zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego.
2. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi lub gdy zamiana mo¿e zagroziæ interesowi gminy.
§ 15
Najemcy lokali, którzy posiadaj¹ utrudniony dostêp do
swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim mog¹
ubiegaæ siê o wymianê obecnego lokalu na lokal, w którym utrudnienie w dostêpie do lokalu nie bêdzie wystêpowaæ.
ROZDZIA£ 7
Zasady postêpowania w stosunku do osób,
które pozosta³y w lokalu opuszczonym
przez najemcê lub w lokalu, w którego najem
nie wst¹pi³y po mierci najemcy
§ 16
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ gminy ze zstêpnymi, wstêpnymi, rodzeñstwem i osobami przysposobionymi najemcy,
je¿eli dotychczasowy najemca:
a) przeprowadzi³ siê do lokalu, do którego nie uzyska³
tytu³u prawnego,
b) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego,
c) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, w którym 
w przpadku przekwaterowania wszystkich osób
uprawnionych  nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedn¹ osobê).
§ 17
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ gminy z osobami, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu po mierci najemcy, je¿eli zamieszkiwa³y z nim przez okres 10 lat.
ROZDZIA£ 8
Postanowienia koñcowe
§ 18
1. Uzale¿nia siê zawarcie umowy najmu  z wy³¹czeniem
umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz
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umowy zawieranej w zwi¹zku z zamian¹ lokalu  od
wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej pokryci nale¿noci z tytu³u najmu lokalu przys³uguj¹cych
wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
2. Zasady dotycz¹ce ustalenia wysokoci kaucji, odst¹pienia od jej pobrania, roz³o¿enia jej na raty lub umorzenia okreli Zarz¹d Gminy Nowej Wsi Lêborskiej.
§ 19
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowy najmu z osobami, które przed wejciem w ¿ycie uchwa³y uzyska³y pozwolenie na adaptacjê lokalu niemieszkalnego na mieszkalny.
§ 20
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Nowa Wie Lêborska.
§ 21
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

783
UCHWA£A NR XXXV/317/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XV/140/2000 Rady Gminy Nowa
Wie Lêborska z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy w Nowej Wsi
Lêborskiej.
Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust 2, pkt 2 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do Uchwa³y Nr XV/140/2000 Rady Gminy Nowa Wie Lêborska z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
Urz¹d Gminy jest Biurem realizuj¹cym zadania i
kompetencje Wójta i Zarz¹du Gminy:
1. W³asne  wynikaj¹ce z ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) ustaw szczególnych i uchwa³ Rady
Gminy.
2. Zlecone  z zakresu administracji rz¹dowej.
3. Przejête w drodze porozumieñ administracyjnych.
2) w § 8 ust. 9 do 12 otrzymuje brzmienie:
9. Prowadzenie rachunkowoci jednostki oraz nadzorowanie prawid³owoci prowadzenia jej przez
jednostki podleg³e Radzie Gminy.
10. Wykonywanie dyspozycji rodkami pieniê¿nymi.
11. Dokonywanie wstêpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
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3)
4)

5)
6)

7)
8)
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12. Dokonywanie wstêpnej kontroli kompletnoci i rzetelnoci dokumentów dotycz¹cych operacji gospodarczych i finansowych.
w § 10 skrela siê ust. 5 stanowisko ds. dodatków
mieszkaniowych i rozliczeñ wspólnot mieszkaniowych
w § 14 ust. 1 pkt 1 i otrzymuje brzmienie:
i) przedk³adanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej uchwa³ Rady Gminy w trybie art. 90
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591),
skrela siê § 18,
w § 19 ust. 1 po pkt 5 dodaje siê pkt. 5a o nastêpuj¹cym brzmieniu:
Wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy nieruchomoci¹
wspóln¹, a m.in:
 prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoci wspólnej,
 rozliczanie zarówno przychodów i kosztów zarz¹du
odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoci wspólnej,
 obci¹¿anie w³acicieli lokali kosztami utrzymania nieruchomoci wspólnej proporcjonalnie do posiadanych przez nich udzia³ów,
 przygotowywanie materia³ów na coroczne zebrania
sprawozdawcze w³acicieli lokali,
 zwo³ywanie corocznych zebrañ sprawozdawczych.
Za³¹cznik Nr 2, 3 i 5 do regulaminu organizacyjnego
Urzêdu Gminy otrzymuj¹ brzmienie okrelone za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y,
W § 1 pkt 1 za³¹cznika nr 6 do regulaminu organizacyjnego skrela siê wyrazy i okólnik.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 lipca 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXV/317/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
Za³¹cznik Nr 2
do regulaminu organizacyjnego
Urzêdu Gminy
Zasady i tryb postêpowania
przy opracowaniu i wydawaniu aktów prawnych
§1
1. Na podstawie upowa¿nieñ ustawowych gminie przys³uguje prawo stanowienia przepisów powszechnie
obowi¹zuj¹cych na obszarze gminy.
2. W zakresie nieuregulowanym w odrêbnych ustawach
lub innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych
rada gminy mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe, je¿eli jest to niezbêdne dla ochrony ¿ycia lub zdrowia
obywateli oraz zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego.

§2
Organy samorz¹du gminy wydaj¹ akty prawa miejscowego w formie uchwa³.
§3
1. Rada Gminy ponadto podejmuje uchwa³y w innych
sprawach przewidzianych przepisami prawa i statutem
gminy.
2. Wójt wydaje akty prawne wewnêtrznego urzêdowania
w formie zarz¹dzeñ.
Zarz¹dzenia te nie posiadaj¹ mocy przepisów gminnych.
§4
1. Projekty aktów prawnych Rady Gminy i Wójta opracowane s¹ przez w³aciwych merytorycznie kierowników
referatów oraz inne jednostki organizacyjne urzêdu
zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej.
2. Projekty aktów prawnych winny sk³adaæ siê z:
 tytu³u (oznaczenia aktu, oznaczenia organu wydaj¹cego akta, daty, zwiêz³ego okrelenia przedmiotu
normowanego danym aktem),
 podstawy prawnej,
 treci (osnowa czyli unormowanie sprawy, wskazania wykonawcy, okrelenia terminu wejcia w ¿ycie),
 wskazanie  w miarê potrzeby  przepisów uchylonych danym aktem z podaniem rodzaju, daty i tytu³u uchylonego aktu oraz w przypadku gdy akt ten
by³ publikowany  numer i pozycja Dziennika Urzêdowego,
 sposób og³oszenia  jeli zachodzi taka potrzeba.
3. Do projektów aktów prawnych nale¿y do³¹czyæ uzasadnienie.
§5
1. Ka¿dy projekt aktu prawnego winien byæ uzgadniany i
zaopiniowany przez Radcê Prawnego.
2. Do podpisu lub aprobaty Wójta projekty aktów prawnych przedk³ada kierownik referatu lub inne jednostki
organizacyjne urzêdu po spe³nieniu wymogów okrelonych w ust. 1 i 2.
§6
Podpisane przez Wójta akty prawne winny byæ zarejestrowane i przechowywane wraz z wszelk¹ dokumentacj¹ (uzgodnieniami) w referacie organizacyjnym i spraw
obywatelskich.
§7
Zaaprobowane projekty aktów, przygotowane dla potrzeb Rady Gminy przekazywane s¹ pracownikowi obs³uguj¹cemu radê.
§8
Wnioskodawca podejmuje niezbêdne kroki w celu realizacji, nowelizacji lub uchylenia aktu oraz uwierzytelnienia jego odpisu.
§9
Akty prawa miejscowego og³asza siê w sposób okrelony ustaw¹ z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.).
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§ 10

Zasady przekazywania aktów prawnych do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego reguluj¹ odrêbne przepisy.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/317/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
Za³¹cznik Nr 3
do regulaminu organizacyjnego
Urzêdu Gminy
Zasady przyjmowania,
rozpatrywania i za³atwiania skarg i wniosków
§1
1. Skargi wnoszone przez interesantów za³atwiane s¹ w
terminach okrelonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego oraz Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5,
poz. 46).
2. Pracownicy urzêdu s¹ zobowi¹zani za³atwiaæ zg³oszone skargi i wnioski z nale¿yt¹ starannoci¹, wnikliwoci¹ i terminowo.
3. Odpowiedzialnoæ za terminowe i prawid³owe za³atwianie skarg ponosi Sekretarz Gminy, kierownicy komórek organizacyjnych urzêdu oraz pracownicy zgodnie
z ustalonymi zakresami obowi¹zków.
4. Kontrolê w zakresie za³atwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy.
§2
Skargi i wnioski wniesione do urzêdu s¹ ewidencjonowane w odpowiednim rejestrze w referacie organizacyjnym i spraw obywatelskich.
§3
W³aciwym organem do rozpatrywania skargi dotycz¹cej zadañ lub dzia³alnoci:
1. Rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa:
 wojewoda w zakresie spraw finansowych  Regionalna Izba Obrachunkowa,
2. Organów wykonawczych jednostek samorz¹du terytorialnego w sprawach nale¿¹cych do zadañ zleconych
z zakresu administracji rz¹dowej  wojewoda.
3. Zarz¹du gminy oraz wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyj¹tkiem spraw okrelonych
w pkt 2  rada gminy.
4. Zarz¹du powiatu oraz starosty, a tak¿e kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji stra¿y i innych jednostek
organizacyjnych, z wyj¹tkiem spraw okrelonych w
pkt 2  rada powiatu.
5. Zarz¹du i marsza³ka województwa, z wyj¹tkiem spraw
okrelonych w pkt 2  sejmik województwa.
6. Wojewody w sprawach podlegaj¹cych rozpatrzeniu
wed³ug Kodeksu  w³aciwy minister, a w innych sprawach  Prezes Rady Ministrów.
7. Innego organu administracji rz¹dowej, organu przedsiêbiorstwa pañstwowego lub innej pañstwowej jednostki organizacyjnej  organ wy¿szego stopnia lub
sprawuj¹cy bezporedni nadzór.
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8. Ministra  Prezes Rady Ministrów.
9. Organu centralnego i jego kierownika  organ, któremu podlega.
§4
1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym dniu tygodnia i w okrelonych
godzinach.
2. Sekretarz Gminy, kierownicy referatów przyjmuj¹ interesantów w sprawach skarg i wniosków ka¿dego dnia,
w ramach swoich mo¿liwoci czasowych.
3. Z przyjêæ interesantów w sprawach skarg i wniosków
sporz¹dzone s¹ protokó³y.
4. Szczególne zasady i tryb przyjmowania skarg i wniosków okrela odrêbne zarz¹dzenie Wójta.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXV/317/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
Za³¹cznik Nr 5
do regulaminu organizacyjnego
Urzêdu Gminy
Zasady planowania pracy w Urzêdzie Gminy
1. Urz¹d Gminy oraz poszczególne jego komórki organizacyjne wykonuj¹ powierzone im zadania w oparciu o
roczne plany dzia³ania.
2. Planowanie pracy w urzêdzie ma charakter zadaniowy
 s³u¿y opracowaniu zadañ na³o¿onych na poszczególne komórki organizacyjne urzêdu oraz wytyczeniu i koordynacji przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do realizacji
tych zadañ.
3. Podstaw¹ planowania dzia³alnoci urzêdu stanowi¹
zadania nie maj¹ce charakteru czynnoci rutynowych
i powtarzalnych a daj¹ce siê okreliæ, w horyzoncie czasowym wynikaj¹ce w szczególnoci z:
1) zadañ w³asnych gminy i zadañ zleconych gminie z
zakresu administracji rz¹dowej,
2) uchwa³ Rady Gminy,
3) rozstrzygniêæ mieszkañców gminy podejmowanych
w g³osowaniu powszechnym (w trakcie wyborów
lub referendum),
4) postulatów zg³oszonych radnym przez wyborców,
rozpatrzonych przez organy gminy i przyjêtych przez
nie do realizacji,
5) nastêpstw czynnoci podjêtych przez Wójta w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego, nale¿¹cych
do kompetencji Zarz¹du Gminy, zatwierdzonych na
najbli¿szym jego posiedzeniu,
6) postanowieñ (rozstrzygniêæ) przyjêtych przez organy jednostek pomocniczych utworzonych w gminie
tj. zebrañ wiejskich, rad so³eckich,
7) bud¿etu gminy,
8) obowi¹zków gminy wynikaj¹cych z uczestnictwa
gminy w zwi¹zku komunalnym, okrelonych w statucie zwi¹zku oraz wynikaj¹cych z rozstrzygniêæ przyjêtych przez organy zwi¹zku (zgromadzenia, zarz¹d).
4. W oparciu o zadanie przyjête do realizacji przez urz¹d,
kierownicy referatów oraz inne jednostki organizacyjne urzêdu w terminie do 30 listopada ka¿dego roku
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przedk³adaj¹ Sekretarzowi Gminy 1 egz. projektu zadañ do rocznego programu dzia³ania zawieraj¹cy:
1) treæ zadania,
2) treæ konkretnych przedsiêwziêæ s³u¿¹cych realizacji zadania,
3) termin wykonania,
4) osoby odpowiedzialne za realizacjê zadañ,
5) uwagi o wykonaniu.
Sekretarz Gminy w terminie do 30 grudnia przedk³ada Wójtowi zbiorczy roczny program dzia³ania urzêdu do zatwierdzenia przez Zarz¹d Gminy.
Roczny plan dzia³ania ulega w ci¹gu roku uzupe³nieniom w miarê zaistnienia nowych zadañ lub zmiany
okolicznoci realizacji zadañ dotychczasowych.
Uzupe³nienia planu dzia³ania dokonuje siê w formie
aneksów do z³o¿onych ju¿ planów dzia³ania, który
nale¿y z³o¿yæ Sekretarzowi Gminy.
Poszczególne zadanie wykraczaj¹ce swoim czasookresem wykonania poza dany rok kalendarzowy, w
czêci nie zrealizowanej w tym roku staj¹ siê automatycznie elementami planu dzia³ania urzêdu na rok nastêpny, je¿eli nie straci³y aktualnoci.
Kierownicy referatów zobowi¹zani s¹ do dokonywania bie¿¹cych kontroli przebiegu realizacji planów wykonania zadañ na³o¿onych na kierowan¹ komórkê odnotowuj¹c w rubryce uwagi wyniki kontroli.
Za realizacjê rocznego planu dzia³ania urzêdu odpowiada Sekretarz Gminy, który przygotowuje pisemne
sprawozdanie z jego wykonania prze³o¿onym, w terminie do 30 stycznia ka¿dego roku lub na ka¿de ich
¿¹danie.
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UCHWA£A Nr XVI/187/2002
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie okrelenia preferencji dotycz¹cych naliczania stawek podatku od nieruchomoci dla podmiotów
gospodarczych tworz¹cych nowe miejsca pracy w Gminie Pszczó³ki.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i 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 i Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz 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) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od nieruchomoci nowopowsta³ym podmiotom gospodarczym, a tak¿e tym ju¿
funkcjonuj¹cym na terenie gminy Pszczó³ki, które utworz¹ nowe miejsca pracy.
§2
Stawki podatku od nieruchomoci naliczane zgodnie z
zapisami § 1 Uchwa³y Nr XV/167/01 Rady Gminy Pszczó³-

ki z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci na terenie gminy Pszczó³ki na 2002 r., pomniejszone zostan¹ o kwoty wynikaj¹ce z
kalkulacji zwiêkszenia stanu zatrudnienia jak w poni¿szej
tabeli:

Zwiêkszenie
stanu zatrudnienia

Okrelenie wysokoci kwoty
preferencji (rewaloryzowanej
w latach kolejnych od roku
2003 o wskanik inflacji)

Od 1 do 10 osób
Od 11 do 20 osób
Od 21 do 30 osób
Od 31 do 40 osób
Powy¿ej 40 osób

300
400
500
600
700

z³
z³
z³
z³
z³

§3
Za utworzenie nowych miejsc pracy uwa¿a siê zwiêkszenie stanu zatrudnienia pracowników na okres co najmniej 1 roku w formie umowy o pracê.
§4
Okres, w którym maj¹ zastosowanie preferencje okrelone w § 2 niniejszej uchwa³y, nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿
24 miesi¹ce od daty wydania decyzji o ich zastosowaniu.
§5
1. Zachowanie prawa do zapisów okrelonych w § 2 niniejszej uchwa³y warunkowane jest utrzymaniem poziomu zatrudnienia w okresie obowi¹zywania ich stosowania.
2. Zachowanie prawa do zapisów okrelonych w § 2 warunkowane jest z³o¿eniem wniosku wraz z dokumentacj¹ potwierdzaj¹c¹ dzia³alnoæ podmiotu na terenie
gminy Pszczó³ki, potwierdzaj¹c¹ fakt zatrudnienia bezrobotnych z terenu gminy oraz zawiadczeniem z ZUS
potwierdzaj¹cym terminowe op³acanie sk³adek od zatrudnionych w okresie sprzed i po zastosowaniu preferencji okrelonych w § 2 niniejszej uchwa³y.
3. Brak zachowania warunków okrelonych niniejsz¹
uchwa³¹ powoduje utratê prawa do zastosowania zapisów § 2, od chwili zaistnienia okolicznoci wy³¹czaj¹cych prawo do preferencji lub powziêcia przez organ
podatkowy wiadomoci o tych okolicznociach, a tak¿e
zobowi¹zuje podmiot,któremu przyznano prawo do zastosowania zapisów § 2 niniejszej uchwa³y, do uiszczenia nale¿nego podatku wraz z odsetkami za okres obejmuj¹cy czas, w którym udzielono tego prawa.
4. Ka¿d¹ okolicznoæ powoduj¹c¹ zmianê wysokoci lub
te¿ prawa do preferencji okrelonego w § 2 niniejszej
uchwa³y, podmiot gospodarczy winien zg³osiæ organowi podatkowemu w terminie 14-tu dni od dnia jej
zaistnienia.
§6
Prawo do preferencji, o których mowa w § 2 niniejszej
uchwa³y nie przys³uguj¹ podmiotom, u których:
1. Wystepuj¹ zaleg³oci z tytu³u podatków i op³at lokalnych.
2. Nast¹pi³o zmniejszenie stanu zatrudnienia w okresie 6 miesiêcy przed wyst¹pieniem z wnioskiem o
zastosowanie preferencji opisanych w § 2 niniejszej
uchwa³y.
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O zastosowanie prawa do preferencji,o których mowa
w § 2 nie mog¹ ubiegaæ siê podmioty, które powsta³y w
wyniku przekszta³ceñ, likwidacji czy upad³oci ju¿ istniej¹cych, chyba ¿e stan zatrudnienia w przywo³anych podmiotach po zmianach jw. zwiêkszy siê do stanu wykazanego sprzed uprawomocnienia siê niniejszej uchwa³y.

UCHWA£A Nr XVI/202/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 28 marca 2002 r.

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pszczó³ki.
§9
Traci moc Uchwa³a Nr XIV/168/01 Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania ulg w
podatku od nieruchomoci dla podmiotów gospodarczych w gminie Pszczó³ki.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach gminnych i
wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

785
UCHWA£A Nr XVI/188/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok
2002.
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, zm. z 1984 r. Nr 34,
poz. 184:z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r. Nr 35, poz.
192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431; z 1991r Nr
73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419; z 1993r Nr 40, poz. 184; z
1996 r. Nr 127, poz. 593; z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 113,
poz. 732, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z
2000r Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 60,
poz. 610) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r.) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania problemów Alkoholowych na 2002 rok.
§2
Tekst Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania problemów Alkoholowych stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 42/19, 40 i 41 na
terenie wsi Kolnik gmina Pszczó³ki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzonego Uchwa³¹ nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z dnia 29 wrzenia 1989 r. og³oszona w Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 27, poz. 190 z dnia 16 listopada 1989 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Kolnik.
4. Dzia³ka nr 42/19 o powierzchni 3,6358 ha przeznaczona w aktualnym planie gminy Pszczó³ki na cele upraw
polowych i ogrodniczych, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ek min. 800 m2
i szerokoci dzia³ki min. 20 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20%powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
Budynki mieszkalne o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6 m
nad poziom terenu.
Budynki gospodarcze parterowe o wysokoci maks.
5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Dachy spadziste.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 8,0 i 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych z wjazdem na istniej¹ce drogi zakoñczone placykiem do zawracania wielkoci 12,5 x
12,5 m.
KD 1  poszerzenie istniej¹cych dróg dojazdowych o
2,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, od strony projektowanej zabudowy.
1.2.Uzbrojenie terenu
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego po uzyskaniu warunków technicznych
na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do
sieci,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorni-
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ków bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a
wszystkie obiekty pod³¹czyæ do sieci.
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego
planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Zak³adem Energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z
warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii energetycznych;
 na terenie dzia³ki zlokalizowana jest osada datowana na okres wczesnoredniowieczny i redniowieczny. Teren dzia³ki mo¿e zostaæ przeznaczony
pod zabudowê po wczeniejszym przeprowadzeniu archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzenie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej,
 teren po³o¿ony w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego uk³adu osadniczego wsi Kolnik,
 zachowaæ przepustowoæ istniej¹cych rowów melioracyjnych
 wzd³u¿ rowu melioracyjnego zachowaæ pas szerokoci min. 5,0 m wolny od zabudowy zadrzewieñ i
zakrzewieñ,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg wewnêtrznych
i rowu melioracyjnego obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tych dróg,
 na dzia³kach o pow. powy¿ej 1000 m2 obowi¹zuje
lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i
krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce
do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni).
5. Dzia³ka nr 40 o powierzchni. 0,8 ha przeznaczona w
aktualnym planie gminy Pszczó³ki na cele upraw polowych i ogrodniczych, przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug i
rzemios³a.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug z zakresu handlu i rzemios³a nieuci¹¿liwego:
 wielkoæ dzia³ki min. 1000 m2 o szerokoci dzia³ki
min. 22 m,
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 wysokoæ budynków maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,9
m nad poziom terenu,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
25%powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 dachy spadziste,
 bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ
od uci¹¿liwego oddzia³ywania us³ug,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia na pobyt ludzi
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci produkcyjnej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
KD  tereny dróg szerokoci 5,0 i 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla budynków jednorodzinnych na w³asnych dzia³kach (gara¿e) oraz czasowe miejsca postojowe w
obrêbie ulicy projektowanej,
 dla budynków z us³ugami, na dzia³kach w³asnych
gara¿e, czasowe miejsca postojowe w obrêbie
dzia³ki i 25% miejsc postojowych w zatokach przykrawê¿nikowych projektowanej ulicy.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a z
u¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹ce
znaczne iloci cieków
 cieki odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków je
odbieraj¹cych,
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie
obiekty pod³¹czyæ do sieci.
 odprowadzenie wód opadowych:
 wody opadowe z terenu dzia³ek zabudowy jednorodzinnej powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych na terenie dzia³ek us³ugowych nale¿y przed
odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych lub piasku,
 z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu,
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 w przypadku realizacji kanalizacji deszczowej
wody opadowe z projektowanych ulic i placów
utwardzonych, nale¿y odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji deszczowej poprzez
system kanalizacji deszczowej wsi, (po jej realizacji),
 usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od
odpadów poprodukcyjnych. Winny byæ one zagospodarowywane w miejscu ich powstawania,
a tylko te których nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu
przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji.
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do
transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego
planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Zak³adem Energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki z zabudow¹ jednorodzinn¹
i co najmniej 10% z zabudow¹ us³ugowa, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 teren po³o¿ony w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego uk³adu osadniczego wsi Kolnik,
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan przy drodze krajowej,
 zachowaæ przepustowoæ istniej¹cych rowów melioracyjnych,
 wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi krajowej,
 odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi krajowej winna byæ ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po
drodze krajowej min. 30 m od skraju pasa jednego
tej drogi,
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y równie¿ wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi,
 podzia³ terenu nie bêdzie powodowa³ realizacji pojedynczych zjazdów na drogê krajow¹,
 wzd³u¿ rowu melioracyjnego zachowaæ pas szerokoci 4,0 m wolny od zabudowy, zadrzewieñ i zakrzewieñ,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
(oznaczonej symbolem KD) obowi¹zuje lokalizacja
jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od
strony drogi,
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 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych min. 3% powierzchni
i nie mniej ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki lub
terenu, dla terenów zabudowy mieszkaniowej i 20%
dla zabudowy us³ugowej i rzemielniczej (do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni).
6. Dzia³ka nr 41 o powierzchni. 0,79 ha przeznaczona w
aktualnym planie gminy Pszczó³ki na cele upraw polowych i ogrodniczych, przeznacza siê pod rzemios³o,
us³ugi, handel i gastronomiê z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
UR/UI  tereny rzemios³a i us³ug z zakresu handlu,
gastronomii i obs³ugi motoryzacji, bez stacji benzynowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej:
 wielkoæ dzia³ki min. 1200 m2 o szerokoci dzia³ki
min. 22 m,
 wysokoæ budynków maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks.
0,9 m nad poziom terenu,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekraczaæ
25%powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 dachy spadziste,
 bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia na pobyt ludzi
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowej winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ ograniczyæ do granic w³asnoci
terenu dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 5,0 i 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla budynków z us³ugami na dzia³kach w³asnych
gara¿e czasowe miejsca postojowe w obrêbie dzia³ki i 25% miejsc postojowych w zatokach przykrawê¿nikowych projektowanych ulic,
1.2.Uzbrojenie terenu
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a z
u¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹ce
znaczne iloci cieków,
 cieki odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sani-
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tarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków je
odbieraj¹cych,
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie
obiekty pod³¹czyæ do sieci.
 odprowadzenie wód opadowych:
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych na terenie dzia³ek us³ugowych nale¿y
przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w
separatorach ropopochodnych lub piasku,
 z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu,
 w przypadku realizacji kanalizacji deszczowej
wody opadowe z projektowanych ulic i placów
utwardzonych, nale¿y odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji deszczowej poprzez
system kanalizacji deszczowej wsi, (po jej realizacji).
 usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od
odpadów poprodukcyjnych. Winny byæ one zagospodarowywane w miejscu ich powstawania,
a tylko te które nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do
transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego
planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Zak³adem Energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 10% ogólnej powierzchni dzia³ki z zabudow¹ us³ugow¹ gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 teren po³o¿ony w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego uk³adu osadniczego wsi Kolnik,
 przy przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej na dzia³ce, nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki,
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan przy drodze krajowej,
 zachowaæ przepustowoæ istniej¹cych rowów melioracyjnych,
 wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi krajowej,
 odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi krajowej winna byæ ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po

drodze krajowej min. 30 m od skraju pasa jednego tej
drogi,
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków
nale¿y równie¿ wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi
z s¹siedztwa drogi,
 podzia³ terenu na dzia³ki nie bêdzie powodowa³ realizacji zjazdów na drogê krajow¹,
 wzd³u¿ rowów zachowaæ pas szerokoci min. 4,0 m
wolny od zabudowy zakrzewieñ i zadrzewieñ,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
(oznaczonej symbolem KD) obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony
drogi,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i
krzewów zajmuj¹cych min. 3% powierzchni i nie mniej
ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki lub terenu, dla terenów zabudowy mieszkaniowej i 20% dla
zabudowy us³ugowej i rzemielniczej (do powierzchni
tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienie i grupy zieleni).
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Rysunek nr 4- dzia³ka nr 42/19 w Kolniku w skali 1:1000
Rysunek nr 5  dzia³ka nr 40 w Kolniku w skali 1:1000
Rysunek nr 6  dzia³ki nr 41 w Kolniku w skali 1:1000
stanowi¹ce zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref uci¹¿liwoci.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa us³ugowego z funkcj¹ mieszkaniow¹
0% (zero).
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.
29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
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§5

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki zatwierdzony uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z dnia 29 wrzenia 1989 r. Nr VIII/25/89 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
190 z dnia 16 listopada 1989 r.) we fragmentach objêtych
granicami niniejszych zmian.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

787
UCHWA£A Nr XVI/203/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 21/13, 63/2, cz. dz.
63/3, dz. 95 i 97 na terenie wsi Kleszczewko gmina Pszczó³ki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzonego Uchwa³¹ nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z dnia 29 wrzenia 1989 r. og³oszona w Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 27, poz. 190 z dnia 16 listopada 1989 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Kleszczewko.
2. Dzia³ka nr 21/13 o powierzchni 2,78 ha przeznaczona
w aktualnym planie gminy Pszczó³ki na cele upraw polowych i ogrodniczych, przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ek min. 800 m2
i szerokoci dzia³ki min. 20 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20%powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
Budynki mieszkalne o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6 m
nad poziom terenu.
Budynki gospodarcze parterowe o wysokoci maks.
5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
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Dachy spadziste.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych z wjazdem na istniej¹c¹ drogê publiczn¹
na zasadzie s³u¿ebnoci przejazdu w akcie notarialnym, zakoñczone placykiem do zawracania 12,5 x
12,5 m.
KX  teren przejæ pieszych szerokoci 4,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne
firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z wszystkie obiekty pod³¹czyæ do sieci,
odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV
i 0,4KV z Zak³adem Energetycznym.
2.0.Ustalenia inne
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z
warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ przepustowoæ istniej¹cych rowów melioracyjnych
 wzd³u¿ rowów zachowaæ pas szerokoci 5,0 m
wolny od zabudowy zadrzewieñ i zakrzewieñ,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿
granicy posesji od strony drogi,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce
do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni).
3. Dzia³ki nr 63/2 o powierzchni 0,49 ha i czêæ dzia³ki nr
63/3 o powierzchni 1,00 ha przeznaczone w aktualnym
planie gminy Pszczó³ki na cele upraw polowych i ogrodniczych, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
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MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ek min. 800 m2
i szerokoci dzia³ki min. 20m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20%powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
Budynki mieszkalne o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,9 m
nad poziom terenu.
Budynki gospodarcze parterowe o wysokoci maks.
5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Dachy spadziste.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej
KD  tereny dróg w liniach rozgraniczaj¹cych z poszerzeniem drogi istniej¹cej o 4,0 m od strony projektowanej zabudowy, zakoñczon¹ placykiem do zawracania 12,5 x 12,5 m.
1.4 Uzbrojenie terenu
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego po uzyskaniu warunków technicznych
na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do
sieci,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a
wszystkie obiekty pod³¹czyæ do sieci,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego
planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Zak³adem Energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z
warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii wysokiego napiêcia,
 na terenie dzia³ek zlokalizowana jest osada datowana na okres wczesnoredniowieczny i redniowieczny. Teren dzia³ek mo¿e zostaæ przeznaczony
pod zabudowê po wczeniejszym przeprowadzeniu archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu dokumentacji archeologiczno konserwatorskiej,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
(oznaczonej symbolem KD) obowi¹zuje lokalizacja
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jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki (do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni).
4. Czêæ dzia³ki nr 95 o powierzchni 1,10 ha przeznaczona w aktualnym planie gminy Pszczó³ki na cele upraw
polowych i ogrodniczych, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ek min. 800 m2
i szerokoci dzia³ki min. 22,0 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20%powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
Budynki mieszkalne o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,9 m
nad poziom terenu.
Budynki gospodarcze parterowe o wysokoci maks.
5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Dachy spadziste.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych z wyjazdem na drogê publiczn¹ relacji
Ulkowy  Ró¿yny zakoñczon¹ placykiem do zawracania 12,5 x 12,5 m.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów
kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, w
momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do sieci.
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych
z Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego
planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci
15KV i 0,4KV z Zak³adem Energetycznym.
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2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z
warunkami siedliskowymi,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿
granicy posesji od strony drogi,
 na dzia³kach o pow. powy¿ej 1000 m2 obowi¹zuje
lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i
krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 30 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce
do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni).
5. Dzia³ka nr 97 o powierzchni 3,72 ha przeznaczona w
aktualnym planie gminy Pszczó³ki na cele upraw polowych i ogrodniczych, przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ek min. 900 m2
i szerokoci dzia³ki min. 25,0 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20%powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
Budynki mieszkalne o wysokoci maks. 8,5m liczonej
do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki
parteru.
Mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,9 m
nad poziom terenu.
Budynki gospodarcze parterowe o wysokoci maks.
5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Dachy spadziste.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 5,0 i 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych z wyjazdem na drogê publiczn¹ relacji Ulkowy  Ró¿yny zakoñczon¹ placykiem do zawracania 15,0 x 15,0 m.
KX  tereny przejæ pieszych szerokoci 4,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego po uzyskaniu warunków technicznych
na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do
sieci,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a
wszystkie obiekty pod³¹czyæ do sieci.
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
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 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego
planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Zak³adem Energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z
warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ przepustowoæ istniej¹cych rowów melioracyjnych
 wzd³u¿ rowu melioracyjnego zachowaæ pas szerokoci min. 5,0m wolny od zabudowy zadrzewieñ i
zakrzewieñ,
 graniczn¹ iloæ obiektów w oparciu o szczelne zbiorniki bezodp³ywowe ustala siê na liczbach 10.
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿
granicy posesji od strony drogi,
 na dzia³kach o pow. powy¿ej 1000 m2 obowi¹zuje
lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i
krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 30 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce
do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni).
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Rysunek nr 2  dzia³ka nr 21/13 w Kleszczewku w skali
1:1000.
Rysunek nr 3  dzia³ka nr 63/2 i cz. dz. 63/3 w Kleszczewku w skali 1:1000.
Rysunek nr 4  czêæ dzia³ki nr 95 w Kleszczewku w
skali 1:1000.
Rysunek nr 5  dzia³ka nr 97 w Kleszczewku w skali
1:1000,
stanowi¹ce zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref uci¹¿liwoci.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego 0% (zero).
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zago-
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spodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.
29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki zatwierdzony uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z dnia 29 wrzenia 1989 r. Nr VIII/25/89 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.190
z dnia 16 listopada 1989 r.) we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

788
UCHWA£A Nr XVI/204/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 23/2 na terenie wsi
Ulkowy gmina Pszczó³ki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pszczó³ki).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzonego Uchwa³¹ nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z dnia 29 wrzenia 1989 r. og³oszona w Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 27, poz. 190 z dnia 16 listopada 1989 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Ulkowy.
2. Dzia³ka nr 23/2 o powierzchni 1,98 ha przeznaczona w
aktualnym planie gminy Pszczó³ki na cele upraw rolnych, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o powierzchni dzia³ek min. 800 m2
i szerokoci dzia³ki min. 20 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
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Budynki mieszkalne o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6 m
nad poziom terenu.
Budynki gospodarcze parterowe o wysokoci maks.
5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Dachy spadziste.
Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 5,0 i 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD 1  poszerzenie istniej¹cej drogi publicznej o 2,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych, od strony projektowanej zabudowy.
KX  teren przejæ pieszojezdnych szerokoci 3,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2 Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego po uzyskaniu warunków technicznych
na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do
sieci,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej, w momencie zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami a wszystkie obiekty
pod³¹czyæ do sieci.
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego
planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Zak³adem Energetycznym. Usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ energetyczn¹ winno
odbywaæ siê kosztem i staraniem inwestorów z którymi ta sieæ koliduje.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z
warunkami siedliskowymi.
 zachowaæ istniej¹cy przy drogach publicznych drzewostan,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii energetycznych;
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
i powiatowej obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tych
dróg,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
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drzew i krzewów zajmuj¹cych min. 3% powierzchni i
nie mniej ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki (do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni).
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rysunek nr 2  dzia³ka nr 23/2 w Ulkowach w skali
1:1000,
stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego 0% (zero).
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.
29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki zatwierdzony uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z dnia 29 wrzenia 1989 r. Nr VIII/25/89 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.190
z dnia 16 listopada 1989 r.) we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XVI/205/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 201 na terenie wsi
Ró¿yny gmina Pszczó³ki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pszczó³ki).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.) na
wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzonego Uchwa³¹ nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 27, poz. 190 z dnia 16 listopada 1989 r.) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Ró¿yny dzia³ka nr 201 o pow. 0,86 ha
przeznaczona w dotychczas obowi¹zuj¹cym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na cele upraw
polowych i ogrodniczych, przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej o pow. dzia³ki min. 800 m2 i szerokoci dzia³ki min. 19,0 m.
Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
Wysokoci budynków mieszkalnych maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci do maks.
0,9 m nad poziom terenu. Budynki gospodarcze parterowe o wysokoci maks. 5,0m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru.
Dachy spadziste. Bry³a budynków dostosowana do
architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych zakoñczone placykiem do zawracania 12,5
x 12,5 m z wyjazdem na drogê publiczn¹ relacji
Pszczó³ki  Ró¿yny  Kleszczewko  Ulkowy.
KD 1  poszerzenie istniej¹cej drogi publicznej o 3,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej
zabudowy.
1.2 Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci,
 odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod-
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³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej
sieci wodoci¹gowej,
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami a
wszystkie obiekty pod³¹czyæ do sieci.
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 wody opadowe z projektowanych ulic, nale¿y odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji
deszczowej, poprzez system kanalizacji deszczowej
wsi (po jej realizacji),
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4 KV z Zak³adem Energetycznym.
2.0 Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ minimum 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z
warunkami siedliskowymi,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
(oznaczonej symbolem KD) obowi¹zuje lokalizacja
jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od
strony drogi,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych min. 3% powierzchni i nie mniej ni¿ 30 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce
do zlokalizowania zadrzewienie i grupy zieleni),
 dla ograniczenia mo¿liwoci zalewania upraw rolnych w s¹siedztwie dzia³ki nr 201, nale¿y powiêkszyæ przekrój istniej¹cego na terenie drena¿u, w
celu przejêcia dodatkowego sp³ywu wód opadowych, po realizacji zabudowy na przedmiotowej
dzia³ce, od strony dzia³ki nr 199.
 powiêkszenie przekroju powinno nast¹piæ przed zabudow¹ przedmiotowej dzia³ki.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 201
w Ró¿ynach w skali 1:1000, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne.

§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego 0% (zero).
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.
29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki zatwierdzony uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z dnia 29 wrzenia 1989 r. Nr VIII/25/89 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 190
z dnia 16 listopada 1989 r.) we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 24 maja 2002 r.
w sprawie wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych dla powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71,
poz 733) Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu
województwa pomorskiego na okres 6 miesiêcy tj. 3.06.
3.12. 2002 r. wynosi:
Miasta na prawach powiatu:
1. Gdañsk
2. Sopot

2 228,52 z³
2 174,17 z³
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3. Gdynia
4. S³upsk
W powiatach:
5. Bytów
6. Chojnice
7. Cz³uchów
8. Kartuzy
9. Kwidzyn
10. Lêbork
11. Nowy Dwór Gdañski
12. S³upski
13. Starogard Gdañski
14. Wejherowski
15. Tczew
16. Kocierzyna
17. Malbork
18. Puck
19. Gdañski
20. Sztum

2 174,17 z³
1 705,72 z³
1 990,69
1 950,55
1 715,18
2 110,73
1 791,74
1 951,62
1 970,07
2 039,26
2 287,83
1 850,46
1 715,18
2 110,73
1 970,07
2 174,17
2 211,00
1 970,07

z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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UCHWA£A Nr XXIV/273/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tokary, czêæ
dzia³ki nr 44/6, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust.1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z 2001 r.
Nr 14, poz. 124) art.18, ust. 2, pkt 5, art.40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych,
przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22o-35° lub 45o-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 z uwagi na du¿e spadki terenu, proponuje siê wprowadzenie zabudowy tarasowej, wkomponowanej w
kszta³t terenu,
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 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 zaleca siê odsuniêcie dzia³añ inwestycyjnych na odleg³oæ 15 m od istniej¹cych pomników przyrody,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD,
 6 m od linii elektroenergetycznej NN,
 15 m od istniej¹cego pomnika przyrody,
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych,
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania
kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one
bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w
Przodkowie, pod warunkiem, ¿e oczyszczalnia w
Przodkowie odbierze planowan¹ iloæ cieków zgromadzonych w zbiornikach bezodp³ywowych, w przypadku zgody (owiadczenia na pimie) oczyszczalni
na odbiór cieków, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników na oczyszczalniê gminn¹,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej nr 10209 za
porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej
oraz projektowanego dojazdu wewnêtrznego,
 projekt w³¹czenia drogi osiedlowej do drogi powiatowej wymaga uzgodnienia z zarz¹dem na etapie
projektu szczegó³owego zagospodarowania dzia³ki.
5. Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z zdnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasa-

dach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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