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1170

§1

UCHWA£A Nr L/65/2001
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 maja 2001 r.

Ustala siê dla terenu Gminy Kosakowo 40 punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y.
§2

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz
warunków sprzeda¿y tych napojów.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r.;
Nr 34, poz. 184 z 1984 r.; Nr 33, poz. 180 z 1987 r.; Nr 35,
poz. 192 z 1989 r.; Nr 34, poz. 198 z 1990 r.; Nr 73, poz.
431 z 1990 r.; Nr 73, poz. 321 z 1991 r.; Nr 94, poz. 419 z
1991 r.; Nr 40, poz. 184 z 1993 r.; Nr 127, poz. 593 z 1996
r.; Nr 113, poz. 732 z 1997 r.; Nr 121, poz. 770 z 1997 r.; Nr
113, poz. 732 z 1998 r.; Nr 88, poz. 554 z 1998 r.; Nr 106,
poz. 668 z 1999 r.; Nr 12, poz. 136 z 2000 r.; Nr 120, poz.
1268 z 2001 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r.; Nr 58, poz. 261 z 1996 r.; Nr 106, poz.
496 z 1997 r.; Nr 132, poz. 622 z 1997 r.; Nr 9,poz. 43 z
1997 r.; Nr 123,poz. 775 z 1997 r.; Nr 107, poz. 686 z 1997
r.; Nr 113, poz. 734 z 1997 r.; Nr 106, poz. 679 z 1997 r.; Nr
106, poz. 679 z 1998 r.; Nr 155, poz. 1014 z 1999 r.; Nr
162, poz. 1126 z 1999 r.; Nr 26,poz. 306 z 2000 r.; Nr 48,
poz. 552 z 2000 r.; Nr 26, poz. 306 z 2000 r.; Nr 88, poz.
985 z 2000 r.; Nr 62, poz. 718 z 2001 r.; Nr 95, poz. 1014 z
2001 r.; Nr 91, poz. 1009 z 2001 r.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:

Okrela siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie gminy Kosakowo:
1. Ustala siê zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych:
1) w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od kocio³ów, cmentarzy i miejsc kultu religijnego dla sprzeda¿y alkoholu do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y,
2) na terenie zak³adów opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej,
3) na terenie obiektów sportowych w czasie masowych
imprez sportowych,
4) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci
i m³odzie¿y,
5) w rodkach komunikacji publicznej i na przystankach,
6) na parkingach,
7) w czasie odbywaj¹cych siê na wolnym powietrzu
zgromadzeñ religijnych,
8) na k¹pieliskach strze¿onych.
2. Odleg³oæ, o której mowa w ust. 1 mierzona jest od
wejcia do lokalu, w którym znajduje siê punkt sprzeda¿y alkoholu wzd³u¿ istniej¹cego ci¹gu pieszego do
najbli¿ej po³o¿onego wejcia lub wyjcia na teren posesji, na której terenie znajduj¹ siê obiekty i miejsca
wymienione w ust. 1.
3. Ustala siê zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych w
formie sprzeda¿y obnonej i obwonej.
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4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych nale¿y do³¹czyæ opiniê rady so³eckiej
§3
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% (z
wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê w:
1) sklepach bran¿owych ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
2) w wydzielonych stoiskach w innych placówkach handlowych.

4.
5.

§4
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej
4,5% przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y musz¹ byæ usytuowane w obiektach sta³ych dopuszczonych do u¿ytkowania przez w³aciwy organ pañstwowego nadzoru budowlanego oraz w³aciwy organ
pañstwowej inspekcji sanitarnej, wyposa¿onych w
odpowiednie zaplecze sanitarne.
2. Dopuszcza siê sprzeda¿ piwa w obiektach tymczasowych wyposa¿onych w odpowiednie zaplecze sanitarne.
Do wniosku dotycz¹cego sprzeda¿y piwa w obiektach
tymczasowych nale¿y do³¹czyæ potwierdzenie tytu³u
prawnego do punktu, w którym ma byæ prowadzona
dzia³alnoæ.
3. Przez odpowiednie zaplecze sanitarne, o którym mowa
w pkt 1 i 2 rozumieæ nale¿y ubikacjê dostêpn¹ dla klientów.
§5
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki sprzeda¿y napojów alkoholowych:
1) w punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych wprowadza siê obowi¹zek umieszczenia tabliczek informuj¹cych o zakazie sprzeda¿y osobom nieletnim i
nietrzewym,
2) w punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych musz¹ znajdowaæ siê w miejscu widocznym wywieszki
z numerem i warunkami zezwolenia oraz dat¹ jego
wa¿noci.
§6
1. Cofniêcie zezwolenia w przypadkach okrelonych w
art. 18 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi wymaga opinii Komisji Samorz¹du Terytorialnego Rady Gminy Kosakowo.
§7
1. Do przeprowadzania kontroli podmiotów prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych w zakresie zgodnoci prowadzonej sprzeda¿y z warunkami zezwolenia, ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi i przepisami niniejszej uchwa³y
upowa¿nia siê Gminn¹ Komisjê ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Kosakowo. Kontrolê przeprowadzaj¹ co najmniej dwaj cz³onkowie
Komisji.
2. Prawo do kontroli maj¹ Policja i Stra¿ Gminna.
3. Osoby upowa¿nione do dokonywania kontroli maj¹
prawo do:

6.
7.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) dokonywania kontroli bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego,
b) wstêpu na teren nieruchomoci, obiektu, lokalu lub
ich czêci, gdzie prowadzona jest sprzeda¿ napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach, w
jakich jest prowadzona ta dzia³alnoæ,
c) ¿¹dania pisemnych lub ustnych wyjanieñ oraz okazywania zezwoleñ.
Czynnoci kontrolnych dokonuje siê w obecnoci kontrolowanego, osoby zastêpuj¹cej kontrolowanego lub
przez niego zatrudnionej.
Podmiot kontrolowany obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki niezbêdne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³,
który wraz z wnioskami niezw³ocznie przekazuje siê do
organu wydaj¹cego zezwolenia.
Rada Gminy Kosakowo otrzymuje coroczn¹ informacjê o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu
napojami alkoholowymi.
§8

Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXIV/120/2000 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 27 padziernika 2000 r.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

1171
UCHWA£A Nr LVI/118/2001
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 5 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr L/65/2001 z dnia 25 maja
2001 r. dot.: ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz
warunków sprzeda¿y tych napojów.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z 1984 r.; ze zm.:
Nr 34 poz. 184 z 1984 r.; Nr 33 poz. 180 z 1987 r.; Nr 35
poz. 192 z 1989 r.; Nr 34 poz. 198, Nr 73 poz. 431 z 1990
r.; Nr 73 poz. 321 i Nr 94 poz. 419 z 1991 r.; Nr 40 poz. 184
z 1993 r.; Nr 127 poz. 593 z 1996 r.; Nr 113 poz. 732, Nr
121 poz. 770, Nr 113 poz. 732, Nr 88 poz. 554 z 1997 r.; Nr
106 poz. 668 z 1998 r.; Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268 z
2000 r.; Nr 60 poz. 610 z 2001 r.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Nr 13 poz. 74 z 1996r.; ze zmianami: Nr 58 poz. 261,
Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1996 r.; Nr 9 poz. 43,
Nr 123 poz. 775, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 106
poz. 679 z 1997 r.; Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 z
1998 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 2000 r.)
Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1171, 1172, 1173
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§1

§3

§ 1 uchwa³y Nr L/65/2001 Rady Gminy Kosakowo z dnia
25 maja 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz warunków sprzeda¿y tych napojów otrzymuje
brzmienie:
Ustala siê dla terenu Gminy Kosakowo 70 punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2

UCHWA£A Nr XXXIII/289/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 20 grudnia 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

1172
UCHWA£A Nr LVII/124/2001
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr X/69/97 Rady Gminy w
Kosakowie z dnia 25 wrzenia 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek Nr 35 i 36 i czêci dzia³ek nr 31 i 37 w Pogórzu  gmina Kosakowo (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Kosakowo i uszczegó³owienie).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 w zw.z art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z zm.: z 1996 r. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43; Nr 123, poz. 775; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz.
734; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z
2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 26, poz. 306;
Nr 88, poz. 985; Nr 62, poz. 718; Nr 95, poz. 1041; Nr 91,
poz. 1009; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 89, poz. 971) oraz
art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z 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; Nr 120, poz. 1268). Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr X/69/97 Rady Gminy Kosakowo z dnia
25 wrzenia 1997 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek
Nr 35 i 36 i czêci dzia³ek Nr 31 i 37 w Pogórzu  gmina
Kosakowo (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo i
uszczegó³owienie), zmienia siê treæ § 5, który otrzymuje
brzmienie:
Ustala siê stawkê 0% s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kosakowo.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

1173

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, e oraz
pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) oraz art.
109, 111, 116, 124, 128 ust 2 pkt 1 art. 135 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Nowa Wie
Lêborska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w kwocie
15.360.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w kwocie
15.407.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*
3. Deficyt bud¿etowy okrela siê w kwocie
47.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*
4. Ustala siê plan dotacji i wydatków z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie
1.327.060 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*
5. Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych
w tym: przychody
37.000 z³
wydatki
37.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*
6. Ustala siê nak³ady inwestycyjne na kwotê 893.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*
7. Ustala siê rezerwy w bud¿ecie na kwotê
w tym: rezerwa ogólna w kwocie
125.000 z³
8. Ustala siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 120.000 z³
oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zania problemów alkoholowych 120.000 z³
9. Okrela siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*
§2
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania po¿yczek, kredytów krótkoterminowych i zobowi¹zañ do wys. 500.000 z³.
§3
Upowa¿nia siê Zarz¹d do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy polegaj¹cych
* Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê.
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na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów.
§4
Zarz¹d Gminy opracuje informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze w zakresie i szczegó³owoci
uchwa³y bud¿etowej.
§5
1. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia bud¿etu Zarz¹d
Gminy opracowuje uk³ad wykonawczy bud¿etu w podziale na dzia³y, rozdzia³y i § klasyfikacji dochodów i
wydatków oraz plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej.
2. O kwotach wynikaj¹cych z uk³adu wykonawczego bud¿etu Zarz¹d Gminy informuje jednostki organizacyjne Gminy w terminie 7 dni po jego opracowaniu.
§6
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 roku i podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1174
UCHWA£A Nr XXV/197/2002
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 304/2, 311/5, 324/3, 323/2 i
515/3 w Tuchomiu.
Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 9, 10, 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; Nr 41, poz. 412;
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz.
1157) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 w zwi¹zku z art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Tuchomie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuchomie zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Gminy Tuchomie Nr XVI/64/91 z dnia 30 lipca 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 14, poz. 69 z 29 sierpnia
1991 r.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Fragment terenu, przeznaczony w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie na cele us³ug handlu, obejmuj¹cy dzia³ki
nr 304/2 i nr 311/5 po³o¿one w miejscowoci Tuchomie, przeznacza siê pod funkcjê mieszkaniowo  handlow¹.
1.1.Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod lokalizacjê zabudowy
mieszkaniowo  handlowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/UH 1:
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1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowo  handlowej wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
 przeznaczenie dopuszczalne  us³ugi nieuci¹¿liwe,
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci
us³ugowej winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) na rysunku planu oznacza siê linie zabudowy,
3) ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dzia³ki:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 kszta³towanie zabudowy: kontynuowanie charakterystycznych dla regionu form architektonicznych, uwzglêdniaj¹cych wiejsk¹ skalê i lokalne tradycje budowlane,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 60%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki: 20%,
 maksymalna iloæ kondygnacji: 2,
 budynek parterowy,
 poddasze u¿ytkowe: dopuszczalne,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u budynku (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku): 0,60 m,
 maks. wysokoæ budynku: 12,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwu- lub wielospadowy,
 k¹t pochylenia dachu: 90  110%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne na d³ugoci maks. 1/3 d³ugoci fasady),
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub
inny ciemny materia³ dachówkopodobny.
1.2.Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
1) obs³uga komunikacyjna projektowanej dzia³ki w
oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy,
2) dojazd do dzia³ki od istniej¹cej drogi gminnej
K1.DGD1/1 (obejmuj¹cej dzia³ki nr 304/3, 311/3,
304/1 i inne),
3) ustalenia szczegó³owe dla drogi K1.DGD1/1:
 istniej¹ca droga gminna dojazdowa,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 10,0 m,
 dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej,
 minimalna szerokoæ jezdni  3,5 m,
 szerokoæ chodników  2,0 m,
 dopuszczalne zjazdy,
 dopuszczalne zatoki postojowe (po jednej stronie jezdni),
 odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej 6 m.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu komunalnego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) odprowadzenie cieków:
 odprowadzenie cieków wy³¹cznie do systemu
zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania cieków bezporednio do gruntu i wód powierzchniowych,
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 obowi¹zuje zakaz wprowadzania rozwi¹zañ
tymczasowych w gospodarce wodno-ciekowej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ki,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania w sposób zorganizowany wód opadowych do wód powierzchniowych.
4) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np.:
olej opa³owy, gaz, energia elektryczna,
5) zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np.: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
7) zaopatrzenie w gaz:
 z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych
przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.,
 do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
8) usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym,
9) ewentualne prze³o¿enie istniej¹cych sieci infrastruktury uzgodniæ na etapie projektu budowlanego z
jej gestorami.
2. Fragment terenu, przeznaczony w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie na us³ugi, obejmuj¹cy dzia³ki nr 324/3 i
nr 323/2 po³o¿one w miejscowoci Tuchomie, przeznacza siê pod funkcjê mieszkaniow¹.
2.1.Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod lokalizacjê zabudowy
mieszkaniowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN2:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowej wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
 przeznaczenie dopuszczalne  us³ugi nieuci¹¿liwe.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci
us³ugowej winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) na rysunku planu oznacza siê linie zabudowy:
 cile okrelone (dla zabudowy realizowanej od
strony drogi K2.DPL1/2) ze wzglêdu na ochronê
historycznego uk³adu ruralistycznego,
 nieprzekraczalne (dla zabudowy realizowanej od
ulicy Kocielnej),
3) ustala si¹ nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dzia³ki:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 kszta³towanie zabudowy: kontynuowanie charakterystycznych dla regionu form architektonicznych, uwzglêdniaj¹cych wiejsk¹ skalê i lokalne tradycje budowlane,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 50%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki: 25%,
 maksymalna iloæ kondygnacji: 2,
 budynek parterowy,
 poddasze u¿ytkowe: dopuszczalne,
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 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u budynku (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku): 0,60 m,
 maks. wysokoæ budynku: 10,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwu- lub wielospadowy,
 k¹t pochylenia dachu: 90  110%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne na d³ugoci maks. 1/3 d³ugoci fasady),
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub
inny ciemny materia³ dachówkopodobny.
2.2.Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
1) obs³uga komunikacyjna projektowanej dzia³ki w
oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy,
2) dojazd do dzia³ki od istniej¹cej drogi gminnej  ulicy Kocielnej,
3) ustalenia szczegó³owe dla drogi K2.DPL1/2:
 istniej¹ca droga powiatowa nr 39376 (Borzytuchom  Modrzejewo  Tuchomie), droga lokalna
klasy L1/2,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 15,0 m,
 odleg³oæ projektowanych obiektów budowlanych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej
8 m,
4) ustalenia szczegó³owe dla drogi K2.DGD1/1:
 istniej¹ca ulica Kocielna, droga gminna dojazdowa klasy D1/1,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 10,0 m,
 dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej,
 minimalna szerokoæ jezdni  3,5 m,
 szerokoæ chodników  2,0 m,
 dopuszczalne zjazdy,
 dopuszczalne zatoki postojowe (po jednej stronie jezdni),
 odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej 6 m.
2.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu komunalnego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) odprowadzenie cieków:
 odprowadzenie cieków wy³¹cznie do systemu
zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania cieków bezporednio do gruntu i wód powierzchniowych,
 obowi¹zuje zakaz wprowadzania rozwi¹zañ tymczasowych w gospodarce wodno-ciekowej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ki,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania w sposób zorganizowany wód opadowych do wód powierzchniowych,
 dla terenów s¹siaduj¹cych z pasem drogowym
obowi¹zuje nakaz odprowadzania wód opadowych w sposób niezale¿ny od systemu odwodnienia drogi.
4) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np.:
olej opa³owy, gaz, energia elektryczna,
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5) zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np.: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
7) zaopatrzenie w gaz:
 z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych
przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
8) usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym,
9) ewentualne prze³o¿enie istniej¹cych sieci infrastruktury uzgodniæ na etapie projektu budowlanego z
jej gestorami.
3. Fragment terenu, przeznaczonego w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie na us³ugi mechaniki pojazdowej,
obejmuj¹cy dzia³kê nr 515/3 po³o¿on¹ w miejscowoci
Tuchomie, przeznacza siê pod funkcjê mieszkaniow¹.
3.1.Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod lokalizacjê zabudowy
mieszkaniowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN3:
1) funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowej wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
 przeznaczenie dopuszczalne  us³ugi nieuci¹¿liwe.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej winna zamykaæ siê w granicach
dzia³ki.
2) na rysunku planu oznacza siê linie zabudowy,
3) pas terenu pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, a krawêdzi¹ pasa drogowego, nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ izolacyjn¹,
4) ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dzia³ki:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 kszta³towanie zabudowy: kontynuowanie charakterystycznych dla regionu form architektonicznych, uwzglêdniaj¹cych wiejsk¹ skalê i lokalne tradycje budowlane,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 30%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki: 50%,
 podzia³ terenu: niedopuszczalny,
 maksymalna iloæ kondygnacji: 2,
 budynek parterowy,
 poddasze u¿ytkowe: dopuszczalne,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u budynku (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku): 0,60 m,
 maks. wysokoæ budynku: 10,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwu- lub wielospadowy,
 k¹t pochylenia dachu: 90  110%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne na d³ugoci maks. 1/3 d³ugoci fasady),
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub
inny ciemny materia³ dachówkopodobny,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki
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w iloci min. 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie.
3.2.Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
1) obs³uga komunikacyjna projektowanej dzia³ki w
oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy,
2) linie rozgraniczaj¹ce dróg wyznaczono na rysunku
planu,
3) ustalenia szczegó³owe dla drogi K3.DKG1/2:
 istniej¹ca droga krajowa nr 20 (Miastko  Kramarzyny  Tuchomie  Bytów), droga g³ówna
klasy G1/2,
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
LR = 25,0 m,
 odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej 20 m.
3.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu komunalnego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) odprowadzenie cieków:
 odprowadzenie cieków wy³¹cznie do systemu
zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania cieków bezporednio do gruntu i wód powierzchniowych,
 przeznaczenie dopuszczalne  us³ugi nieuci¹¿liwe. Ewentualna uci¹zliwoæ powadzonej dzia³alnoci us³ugowej winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
Obowi¹zuje zakaz wprowadzania rozwi¹zañ tymczasowych w gospodarce wodno-ciekowej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ki,
 obowi¹zuje zakaz odprowadzania w sposób zorganizowany wód opadowych do wód powierzchniowych,
 dla terenów s¹siaduj¹cych z pasem drogowym
obowi¹zuje nakaz odprowadzania wód opadowych w sposób niezale¿ny od systemu odwodnienia drogi.
4) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
w oparciu o ekologiczne czynniki grzejne np.: olej
opa³owy, gaz, energia elektryczna,
5) zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie indywidualne w oparciu o ekologiczne czynniki
grzejne: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
7) zaopatrzenie w gaz:
 z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych
przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
8) usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym,
9) ewentualne prze³o¿enie istniej¹cych sieci infrastruktury uzgodniæ na etapie projektu budowlanego z
jej gestorami.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹czniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwa³y.
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2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) cile okrelone linie zabudowy,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci terenu w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela na 0%.
§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 Tuchomiu,
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 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 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchomie zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Tuchomie Nr XVI/64/91 z dnia 30 lipca
1991 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 14, poz. 69 z 29 sierpnia 1991 r.).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik

1175
UCHWA£A Nr XXXI/282/2002
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie obszar
wsi Kiezmark.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15 z
1999 r., poz. 139, zm.: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279,.
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120 poz.
1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) oraz art.
18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-

dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada
Gminy w Cedrach Wielkich uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar wsi Kiezmark, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie 
Uchwa³a Nr VI/38/94 Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r.
Nr 34, poz. 181 z dnia 8 grudnia 1994 r.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi granica obrêbu
geodezyjnego wsi Kiezmark przedstawiona na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej Uchwa³y  Rysunku
planu w skali 1:5000.
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu
2. Ustalenia tekstowe zawarte s¹ w niniejszej Uchwale:
1) w § 4 niniejszej Uchwa³y dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi, zawieraj¹cym nastêpuj¹ce grupy ustaleñ:
a) oznaczenie identyfikacyjne,
b) funkcja terenu,
c) zasady zagospodarowania terenu,
d) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki,
e) warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu w przypadku braku ustaleñ w której z grup oznacza to,
i¿ nie ustala siê zasad, a numeracja grup ustaleñ
staje siê nieci¹g³a,
2) w § 5 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy w obszarze
planu
3) w § 6 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu i ustalenia dla terenów komunikacyjnych wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi
4) w § 7 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym ustalenia dotycz¹ce obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu
3. Ca³y obszar planu jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25
listopada 1994 r., poz. 139); oraz Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59 z dnia 14 wrzenia
1998 r., poz. 294).
4. Ustalenia graficzne obowi¹zuj¹ce i informacyjne zawarte s¹ na za³¹cznikach graficznych:
1) rysunek planu w skali 1:5000 (ca³y obszar obrêbu
geodezyjnego)  za³. nr 1,
2) rysunek planu w skali 1:2000 (obszar zainwestowany wsi)  za³. nr 2,
3) karty wytycznych do projektowania zabudowy i zagospodarowania dzia³ki  za³. nr 3,
4) ideogramy in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu  za³.
nr 4a (1:10000 ca³y obszar obrêbu geodezyjnego) i
4b (1:4000 obszar zainwestowany wsi).
5. Na za³¹czniku graficznym nr 1 (Rysunku planu w skali
1:5000) obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) granica opracowania,
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2) obszar objêty rysunkiem planu w skali 1:2000 (za³.
nr 2 do Uchwa³y),
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
4) oznaczenia literowo  cyfrowe wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów, w tym:
a) W  wód otwartych
b) R  gruntów rolnych
c) ZS  zieleni sportowej
d) ZI  zieleni izolacyjnej
e) ZE  zieleni ekologicznej
f) ZC  zieleni cmentarnej
g) M  zabudowy mieszkaniowej
h) UR  us³ug rzemios³a
i) UW  us³ug ró¿nych  teren wielofunkcyjny
j) P  zabudowy produkcyjnej, magazyny i sk³ady,
obs³uga rolnictwa
k) NO  unieszkodliwiania cieków sanitarnych
l) WW  urz¹dzeñ melioracyjnych
m) KS  dróg ekspresowych
n) KZ  dróg zbiorczych
o) KL  dróg lokalnych
p) KD  dróg dojazdowych
5) obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa,
6) historyczne granice wsi  chroniony uk³ad ruralistyczny,
7) obiekty historyczne o cechach zabytku oczywistego,
8) zespo³y folwarczno  zagrodowe osadnictwa rozproszonego,
9) stanowiska archeologiczne,
10) linie elektroenergetyczne istniej¹ce i projektowane WN wraz ze stref¹ zakazu zabudowy,
11) przebieg g³ównych cie¿ek rowerowych,
12) urz¹dzenia melioracji wodnych podstawowych 
kana³y,
13) strefa zakazu lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  50 m od stopy
wa³ów przeciwpowodziowych,
14) g³ówne cie¿ki rowerowe.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
6. Na za³¹czniku graficznym nr 2 do niniejszej Uchwa³y
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki,
4) obligatoryjne linie zabudowy ,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy ,
6) oznaczenia literowo  cyfrowe wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów poprzedzone liter¹ C., okrelaj¹c¹ wszystkie tereny w obszarze zainwestowanym wsi, w tym:
a) R  gruntów rolnych
b) ZP  zieleni parkowej
c) ZI  zieleni izolacyjnej
d) ZC  zieleni cmentarnej
e) ZE  zieleni ekologicznej
f) M  zabudowy mieszkaniowej
g) UK  us³ug kultury i kultu religijnego
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h) UW  us³ug ró¿nych  teren wielofunkcyjny
i) P  zabudowy produkcyjnej, magazyny i sk³ady,
obs³uga rolnictwa
j) WZ  zaopatrzenia w wodê
k) EE  zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
l) WW  urz¹dzeñ melioracji
m) KS  dróg ekspresowych
n) KZ  dróg zbiorczych
o) KL  dróg lokalnych
p) KD  dróg dojazdowych
q) KX  ci¹gów pieszych
7) historyczne granice wsi z okresu lokacji  chroniony uk³ad ruralistyczny,
8) obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa,
9) obiekty historyczne o cechach zabytku oczywistego,
10) miejsce lokalizacji wjazdu do terenu,
11) linie elektroenergetyczne WN wraz ze stref¹ zakazu zabudowy,
12) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w
urz¹dzeniu terenu,
13) urz¹dzenia melioracji wodnych podstawowych 
kana³y,
14) strefa zakazu lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  50 m od stopy
wa³ów przeciwpowodziowych.
7. Za³¹czniki nr 3 i 4a, 4b do Uchwa³y maj¹ charakter informacyjny, stanowi¹ wyjanienie za pomoc¹ schematów graficznych ustaleñ tekstowych okrelonych w § 4
i § 5 (za³¹czniki nr 3  zasady kszta³towania zabudowy
oraz zasady zagospodarowania dzia³ki) oraz § 7 (za³¹czniki nr 4a i 4b  Ideogramy in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu),
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) dominanta architektoniczna  akcent architektoniczny w postaci budynku, lub czêci budynku, wyró¿niaj¹cy siê z otoczenia form¹,
2) funkcje chronione  us³ugi nauki, kultury, owiaty,
zdrowia i opieki spo³ecznej,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y),
których nie mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy do maks. 1,0 m czêci budynku (do 20% szerokoci frontu), zw³aszcza
schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic i
gara¿y,
4) obligatoryjne linie zabudowy  obowi¹zuj¹ce linie zabudowy dla podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i
gara¿y); dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy do maks. 1,0 m czêci budynku od drugiej kondygnacji (np. balkon, loggia), na szerokoci obejmuj¹cej maks. 50% szer. frontu budynku,
5) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna
przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, zbiornikami lub ciekami wodnymi,
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6) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynków
po obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni
dzia³ki, wyra¿ona w [%],
7) teren (przestrzeñ) ogólnodostêpny  teren do którego dostêp nie jest limitowany ¿adnymi ograniczeniami przedmiotowymi, np. bilet wstêpu, pora doby, itp.,
ani podmiotowymi,
8) uci¹¿liwoæ dla otoczenia  ka¿da dzia³alnoæ powoduj¹ca pogorszenie warunków zamieszkiwania, która w normalnych warunkach powoduje osi¹gniêcie
lub przekroczenie 80% dopuszczalnych norm okrelonych prawem dla bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t,
mienia i rodowiska przyrodniczego, w szczególnoci powoduj¹ca zanieczyszczenie rodowiska oraz np.
emituj¹ca nieprzyjemny zapach, dym, wymagaj¹ca
sk³adowanie odpadów na otwartej przestrzeni, generuj¹ca uci¹¿liwy ruch drogowy lub ha³as o du¿ym
natê¿eniu w porze nocnej itp. lub w inny widoczny i
oczywisty sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia s¹siadów w najbli¿szym otoczeniu,
9) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza
kalenica dachu),
10) zabudowa towarzysz¹ca  budynki na dzia³ce towarzysz¹ce budynkowi g³ównemu, np. mieszkaniowemu, us³ugowemu; wyró¿nia siê dwa typy tej zabudowy: budynek inwentarski  zwi¹zany z hodowl¹ zwierz¹t gospodarskich oraz budynek pomocniczy, np.
gara¿, warsztat itp.
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y  Rysunek planu 1:5000 s¹ nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 1.M, 2.M, 3.M,
4.M, 5.M, 6.M, 7.M, 9.M, 10.M, 12.M, 13 M, 16.M,
17.M
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna lub zabudowa siedliskowa wraz z
zabudow¹ towarzysz¹c¹* dla potrzeb w³asnych,
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z
zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji,
kultury, owiaty i wychowania, s³u¿by zdrowia i
opieki spo³ecznej, rzemios³a towarzysz¹ce funkcji mieszkaniowej, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych
dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy:
 od dróg wg przepisów szczególnych, jak dla terenu poza obszarem zabudowanym,
 od urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych
 kana³ów zaznaczonych na rys. planu za³. nr do
niniejszej Uchwa³y  5 m
 od rowów melioracyjnych  3 m
b. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
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ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y,
c. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje równie¿ dla reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi,
usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7
d. maks. powierzchnia zabudowy* ka¿dej wydzielonej
dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej)  40%
e. ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczoczynnej* ka¿dej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  30%
f. ustala siê, w zale¿noci od wielkoci dzia³ki cztery
typy dzia³ek:
 A  min powierzchnia 9600 m2
 B  min powierzchnia 1800 m2
 C  min powierzchnia 1000 m2
 D  min powierzchnia 600 m2
 proporcje wielkoci dzia³ki przedstawia schemat
2 (za³. nr 3 do Uchwa³y)
g. dla typu dzia³ki C i D ustala siê nastêpuj¹c¹ zasadê
lokalizacji zabudowy na dzia³ce: budynek g³ówny lokalizowaæ od strony wjazdu na dzia³kê, zabudowê
towarzysz¹c¹ lokalizowaæ za budynkiem g³ównym
 przyk³adowe rozmieszczenie budynków na dzia³ce, po³o¿enie wzglêdem siebie w poszczególnych
typach dzia³ek przedstawia schemat 2 (za³. nr 3 do
Uchwa³y)
h. ustala siê wymóg lokalizacji na dzia³ce min. dwóch
lub trzech budynków (za wyj¹tkiem typu D)  w zale¿noci od typu dzia³ki (przyk³adowe rozmieszczenie zabudowy przedstawia schemat 2  za³. nr 3 do
Uchwa³y):
 typ A  min 3 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej* jako dobudowanej, wbudowanej,
 typ B i C  min 2 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej* jako dobudowanej, wbudowanej (za wyj¹tkiem typu B omówionego poni¿ej);
 dla typu B dopuszcza siê ³¹czenie budynku g³ównego z zabudow¹ towarzysz¹c¹, przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad: budynek g³ówny lokalizowaæ od frontu dzia³ki, kalenica prostopadle do
frontu, wspólna o kalenic, wysokoæ zabudowy
towarzysz¹cej min 1,3x wys. bud g³ównego, stosunek cian pod³u¿nych budynków g³ównego i
towarzysz¹cych a:b = 2-3xa, gdzie a = d³. bud.
g³ównego (patrz schemat 2  typ B2  za³. nr 3 do
niniejszej Uchwa³y)
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dla nowych terenów dotychczas niezabudowanych
dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
 podzia³ prostopadle do drogi, z której ustalono
dojazd do terenu
 minimalna szerokoæ frontu dzia³ki w zale¿noci
od typu zabudowy wynosi: A  80 m, B  35 m,
C  25 m, D  20 m,
 kszta³t dzia³ki prostok¹tny  stosunek boków a:
min. 1,5a (gdzie a = szerokoæ frontu)
 proporcje wielkoci dzia³ki w poszczególnych typach przedstawia schemat 2 (za³. nr 3 do Uchwa³y)
b. dla pozosta³ych terenów dopuszcza siê dalszy po-
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dzia³ nieruchomoci  obowi¹zuj¹ przepisy szczególne,
c. projekt podzia³u geodezyjnego nieruchomoci musi
obejmowaæ przedmiotow¹ dzia³kê oraz pokazywaæ,
poza oznaczeniem nieruchomoci s¹siednich, równie¿ sposób ich zagospodarowania, a w przypadku
podzia³u nieruchomoci niezabudowanej równie¿
dotychczasowy podzia³ na dzia³ki ca³ego terenu
wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi
d. dla zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa
rozproszonego zaznaczonych na rys. planu za³. nr 1
do Uchwa³y projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
c. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 1 do Uchwa³y (teren 13.M)
okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze
którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu, budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci
d. ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych
o cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
e. w obrêbie zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa rozproszonego zaznaczonych na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y ustala siê wymóg
ochrony sposobu zagospodarowania dzia³ki  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 8.ZC
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ cmentarna
b. funkcja dopuszczalna  parking, us³ugi z zakresu kultu
religijnego, handlu, lokalizacja urz¹dzeñ i ci¹gów infrastruktury technicznej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. min% powierzchni przyrodniczo  czynnej*  90%
b. dopuszcza siê zlokalizowanie wy³¹cznie jednego budynku o powierzchni zabudowy* maks. 300 m2
c. dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
d. teren ogólnodostêpny*
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5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. projektowana zieleñ mieszana  niska, rednia i wysoka; z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 11.M/UW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub us³ugi ró¿ne z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, itp.  teren wielofunkcyjny
b. funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru
poza terenem zabudowy oraz od rowów melioracyjnych 3 m,
b. maks. powierzchnia zabudowy* terenu lub wydzielonej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  50%
c. ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczoczynnej* terenu lub wydzielonej dzia³ki (za wyj¹tkiem
dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  20%
d. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
3) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu:
 podzia³ prostopadle do drogi, z której jest dojazd
do terenu
 minimalna szerokoæ frontu dzia³ki w zale¿noci
od typu wynosi: A  80m., B  35m., C  25m.,
 minimalna powierzchnia dzia³ki w zale¿noci od
typu wynosi: A  9600 m2, B  min powierzchnia
1800 m2, C  min powierzchnia 1000 m2
 kszta³t dzia³ki prostok¹tny  stosunek boków a:
min. 1,5 a (gdzie a = szerokoæ frontu)
 proporcje wielkoci dzia³ki w poszczególnych typach przedstawia schemat 1 (za³. nr 3 do Uchwa³y)
b. projekt podzia³u geodezyjnego musi obejmowaæ
ca³y teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wy-
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j¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w obrêbie
widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 14.ZS
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ sportowa, zieleñce i
skwery
b. funkcja dopuszczalna  zieleñ parkowa
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. teren ogólnodostêpny*
b. dopuszcza siê ogrodzenie terenu
c. ustala siê min.% powierzchni przyrodniczo-czynnej*
 80%
d. dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku dla obs³ugi terenu rekreacji, przy zachowaniu:
 maks. powierzchnia zabudowy*  200 m2
 maks. wysokoæ zabudowy*  4m
e. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru
poza terenem zabudowy oraz od rowów melioracyjnych 3 m,
f. dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji i obiektów ma³ej architektury
4) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 1 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu, budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych
oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 15.NO
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  lokalizacja urz¹dzeñ unieszkodliwiana cieków sanitarnych  projektowana wiejska oczyszczalnia cieków
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê wymóg ogrodzenia terenu
b. wokó³ obiektu oczyszczalni cieków wprowadziæ zieleñ izolacyjno  krajobrazow¹  min% powierzchni
przyrodniczo-czynnej*  20
c. dla projektowanego obiektu oczyszczalni zastosowaæ technologiê, która nie bêdzie mia³a wp³ywu na
jakoæ wód eksploatowanych w okolicznych ujêciach
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 18.M/UR
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa us³ugowa z zakresu rzemios³a
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru
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poza terenem zabudowy oraz od rowów melioracyjnych 3 m,
b. maks. powierzchnia zabudowy* 70% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki
c. min powierzchnia przyrodniczo-czynna* terenu lub
ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki  10%
d. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  min powierzchnia wydzielonej dzia³ki 1500 m2
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 19.P/UW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa, us³ugi ró¿ne z
zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, itp.  teren wielofunkcyjny
b. funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru
poza terenem zabudowy oraz od rowów melioracyjnych 3 m,
b. maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat) 70% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego
dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej)
c. min powierzchnia przyrodniczo-czynna* terenu lub
ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki  10%(za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej)
d. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych
o cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, prze-
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budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
c. w obrêbie zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa rozproszonego zaznaczonych na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y ustala siê wymóg
ochrony sposobu zagospodarowania dzia³ki  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków

3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê 100% powierzchni przyrodniczo  czynnej*
b. zakaz lokalizacji budynków
4) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg zachowania aktualnego charakteru struktury przyrodniczej  ukszta³towanie terenu,
stosunki wodne, gleby, szata rolinna  wszelkie dzia³ania uzgadniaæ z w³aciwym Komitetem Przeciwpowodziowym

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 20.R/ZI
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  uprawy polowe, zieleñ izolacyjna, zieleñce i skwery
b. funkcja dopuszczalna  lokalizacja urz¹dzeñ i ci¹gów
infrastruktury technicznej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. min% powierzchni przyrodniczo  czynnej*  90%
b. zakaz lokalizacji budynków
c. dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  lokalizacjê uzgodniæ ka¿dorazowo z Zarz¹dca drogi ekspresowej  02.KS
4) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. projektowana zieleñ mieszana  niska, rednia i wysoka; z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 25.R/ZE, 26.R/ZE,
27.R/ZE
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  teren u¿ytków zielonych lub
zieleñ ekologiczna
b. funkcja wykluczona  uprawy rolne
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê 90% powierzchni przyrodniczo  czynnej*
b. ustala siê wymóg zachowania ³¹kowo  pastwiskowego u¿ytkowania terenu,
c. zakaz lokalizacji budynków
d. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
4) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg zachowania aktualnego charakteru struktury przyrodniczej  ukszta³towanie terenu,
stosunki wodne, gleby, szata rolinna  wszelkie
uzgadniaæ z w³aciwym Komitetem Przeciwpowodziowym
b. teren zagro¿ony okresowym podtapianiem od strony rzeki Wis³y

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 21.WW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  urz¹dzenia melioracji wodnych
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji i rzemios³a, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. maks. powierzchnia zabudowy* terenu  50%
b. ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczoczynnej* terenu- 20%

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 29.W, 30.W
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  wody p³yn¹ce  rzeka Wis³a
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu
b. wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym Komitetem Przeciwpowodziowym

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 22.W/ZE, 23.W/ZE,
2) FUNKCJA TERENU
a. wody p³yn¹ce wraz z zieleni¹ ekologiczn¹
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu
b. wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 24.ZE, 28.ZE
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna  wa³ przeciw powodziowy rzeki Wis³y

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: R
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  teren upraw polowych
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa siedliskowa wraz
z zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy i prowadzenia gospodarki rolnej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy:
 od dróg wg przepisów szczególnych,
 od urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych
 kana³ów zaznaczonych na rys. planu za³. nr do
niniejszej Uchwa³y  5m
 od rowów melioracyjnych  3 m
b. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obo-
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wi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
c. zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w strefie
ochronnej linii elektroenergetycznych istniej¹cych i
projektowanych WN 400kV  33 m lub 110kV  14,5m
w ka¿d¹ stronê od linii  jak na rys. planu za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. w obrêbie udokumentowanych stanowisk archeologicznych zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y  obowi¹zuje wymóg przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych i
sporz¹dzenia dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej w przypadku zmiany dotychczasowego
sposobu u¿ytkowania terenu, planowane dzia³ania
musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: R1
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  teren upraw polowych
b. funkcja dopuszczalna  lokalizacja podziemnych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla prowadzenia gospodarki rolnej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych
b. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 1 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji admi-
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nistracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu,
budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 2 do niniejszej
Uchwa³y  Rysunek planu 1:2000 s¹ nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.1.M, C.3.M,
C.4.M, C.8.M, C.17.M, C.18.M, C.24.M, C.26.M, C.27.M
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, kultury, owiaty i wychowania, s³u¿by zdrowia i opieki
spo³ecznej, rzemios³a towarzysz¹ce funkcji mieszkaniowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb
w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuje nieprzekraczalna lub obligatoryjna linia
zabudowy okrelona na za³¹czniku nr 2 do Uchwa³y,
b. je¿eli na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy
 od dróg wg przepisów szczególnych jak dla terenu zabudowanego,
 od rowów melioracyjnych  3 m,
c. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
d. maks. powierzchnia zabudowy* ka¿dej wydzielonej
dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej)  40%
e. ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczoczynnej* ka¿dej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  30%
f. ustala siê, w zale¿noci od wielkoci dzia³ki cztery
typy dzia³ek:
 A  min powierzchnia 9600 m2
 B  min powierzchnia 1800 m2
 C  min powierzchnia 1000 m2
 D  min powierzchnia 600 m2
 proporcje wielkoci dzia³ki przedstawia schemat
2 (za³. nr 3 do Uchwa³y)
g. dla typu dzia³ki C i D ustala siê nastêpuj¹c¹ zasadê
lokalizacji zabudowy na dzia³ce: budynek g³ówny lokalizowaæ od strony wjazdu na dzia³kê, zabudowê
towarzysz¹c¹* lokalizowaæ za budynkiem g³ównym
 przyk³adowe rozmieszczenie budynków na dzia³ce, po³o¿enie wzglêdem siebie w poszczególnych
typach dzia³ek przedstawia schemat 2 (za³. nr 3 do
Uchwa³y)
h. ustala siê wymóg lokalizacji na dzia³ce min. dwóch
lub trzech budynków (za wyj¹tkiem typu D)  w zale¿noci od typu dzia³ki (przyk³adowe rozmieszczenie zabudowy przedstawia schemat 2  za³. nr 3 do
Uchwa³y):
 typ A  min 3 budynki; zakaz lokalizacji zabudo-
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wy towarzysz¹cej* jako dobudowanej, wbudowanej,
 typ B i C  min 2 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej* jako dobudowanej, wbudowanej (za wyj¹tkiem typu B omówionego poni¿ej);
 dla typu B dopuszcza siê ³¹czenie budynku g³ównego z zabudow¹ towarzysz¹c¹*, przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad: budynek g³ówny lokalizowaæ od frontu dzia³ki, kalenica prostopadle do
frontu, wspólna o kalenic, wysokoæ zabudowy
towarzysz¹cej min 1,3x wys. bud g³ównego, stosunek cian pod³u¿nych budynków g³ównego i
towarzysz¹cych a:b = 2-3xa, gdzie a = d³. bud.
g³ównego (patrz schemat 2  typ B2  za³. nr 3 do
niniejszej Uchwa³y)
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dla nowych terenów dotychczas niezabudowanych
dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  jak na rys.
planu za³. nr 2 do Uchwa³y; dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na
rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2m; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
b. dla pozosta³ych terenów dopuszcza siê dalszy podzia³ nieruchomoci  obowi¹zuj¹ przepisy szczególne,
c. projekt podzia³u geodezyjnego nieruchomoci musi
obejmowaæ przedmiotow¹ dzia³kê oraz pokazywaæ,
poza oznaczeniem nieruchomoci s¹siednich, równie¿ sposób ich zagospodarowania,
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
c. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu, budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych
oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci
d. ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych
o cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
e. w obrêbie zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa rozproszonego zaznaczonych na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y (czêæ terenu C.1.M,
C.3.M) ustala siê wymóg ochrony sposobu zagospodarowania dzia³ki  decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz projekt podzia³u
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nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.2.R, C.5.R
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  teren upraw polowych
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa siedliskowa wraz
z zabudow¹ us³ugow¹ wszelkiego rodzaju i gospodarcz¹ towarzysz¹c¹ funkcji mieszkaniowej, gara¿e
dla potrzeb w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych
dla funkcjonowania zabudowy i prowadzenia gospodarki rolnej
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w strefie
ochronnej linii elektroenergetycznej WN  14,5m w
ka¿d¹ stronê od linii  jak na rys. planu za³. nr 2 do
niniejszej Uchwa³y
b. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
c. nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla terenu poza
obszarem zabudowy i od rowów melioracyjnych 3 m
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.6.EE
2) FUNKCJA TERENU
a. lokalizacja urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê elektryczn¹  s³up linii ee WN
3) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.7.P, C.15.P, C.16.P
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, parkingi i gara¿e, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy* okrelona na za³¹czniku nr 2 do Uchwa³y oraz 3 m od
rowów melioracyjnych,
b. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje rów-
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nie¿ dla reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi,
usytuowanych wzd³u¿ terenu C.08.KS  projektowana droga ekspresowa
c. maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat)  70% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego
dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej)
d. min powierzchnia przyrodniczo-czynna* terenu lub
ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki  10% (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej),
e. ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej (tereny C.15.P, C.16.P) szer. min
10 m od funkcji chronionych* i zabudowy mieszkaniowej w terenach s¹siednich  jak na rys. planu 
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
f. dla terenu C.7.P ustala siê wjazd wy³¹cznie w miejscu wskazanym na rys. planu  -za³. nr 2 do Uchwa³y
g. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. zieleñ w pasie izolacyjno-krajobrazowym mieszana
 rednia i wysoka, z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.9.R/ZI, C.10.R/ZI,
C.11.R/ZI
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  teren upraw polowych i zieleni izolacyjnej od projektowanej drogi ekspresowej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. zakaz lokalizacji budynków
b. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
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1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.12.M/WW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz urz¹dzenia melioracji wodnych
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji i rzemios³a, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb
w³asnych
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. maks. powierzchnia zabudowy* terenu  40%
b. ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczoczynnej* terenu  30%
c. wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
4) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych
b. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu, budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych
oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci
c. ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych
o cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE : C.13.UW/P,
C.20.UW/P, C.25.UW/P
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  us³ugi ró¿ne z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, itp.  teren wielofunkcyjny, zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa
b. funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca funkcji podstawowej
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* jak na
rys. planu za³. nr 2 do Uchwa³y,
b. je¿eli na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy
 od dróg wg przepisów szczególnych jak dla terenu zabudowanego,
 od rowów melioracyjnych  3 m,
c. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
d. maks. powierzchnia zabudowy* terenu  60%
e. ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczoczynnej* terenu  20%
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f. ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej (tereny C.20.UW/P, C.25.UW/P)
szer. min 10 m od funkcji chronionych* i zabudowy
mieszkaniowej w terenach s¹siednich  jak na rys.
planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
g. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
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niony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu oraz
podzia³em i scaleniem nieruchomoci
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do rowów
niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w
ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie uzgadniaæ z
w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.14.WZ
2) FUNKCJA TERENU
a. teren lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê ludnoci
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê wymóg ogrodzenia i oznakowania studni
4) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.21.UK/ZC
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu kultu religijnego  koció³ wraz z cmentarzem
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych,
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. teren ogólnodostêpny*
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ca³y teren wpisany jest do rejestru zabytków województwa nr 1018  obowi¹zuje wymóg uzgodnienia
z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu
b. w terenie znajduje siê obiekt zabytkowy wpisany do
rejestru zabytków województwa  koció³ (nr rejestru  210)  wszelkie prace w obrêbie obiektu (budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych) uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
c. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu, budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.19.ZI/ZP
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ izolacyjna lub zieleñ
parkowa
b. funkcja dopuszczalna  lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla obs³ugi s¹siednich terenów
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. zakaz lokalizacji budynków
b. dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
c. ustala siê 100% terenu jako powierzchnia przyrodniczo-czynna*
d. dojcie do terenu przez teren C.21.UK/ZC
e. teren ogólnodostêpny*
4) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chro-

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.22.M/UK
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugi z zakresu kultury  wietlica wiejska
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, kultury, owiaty i wychowania, s³u¿by zdrowia i opieki
spo³ecznej, rzemios³a towarzysz¹ce funkcji mieszkaniowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb
w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla terenu zabudowanego oraz od rowów melioracyjnych  3 m,
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b. maks. powierzchnia zabudowy* ka¿dej wydzielonej
dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej)  40%
c. ustala siê minimalny% powierzchni przyrodniczoczynnej* ka¿dej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  30%
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu, budow¹ i prowadzeniem robót budowlanych
oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci
c. ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych
o cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.23.ZP/ZC
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ parkowa i rezerwa terenu pod cmentarz
b. funkcja dopuszczalna  lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla obs³ugi s¹siednich terenów
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. zakaz lokalizacji budynków
b. dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
c. ustala siê 80% terenu jako powierzchnia przyrodniczo-czynna*
d. dojcie do terenu przez teren C.21.UK/ZC
e. teren ogólnodostêpny*
4) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. historyczne granice wsi z okresu lokacji zaznaczone
na rys. planu  za³. Nr 2 do Uchwa³y okrelaj¹ chroniony uk³ad ruralistyczny, w obszarze którego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji administracyjnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem
terenu oraz podzia³em i scaleniem nieruchomoci
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych

§5
1. Zasady kszta³towania zabudowy dziel¹ siê na dwie grupy:
1) dotycz¹ce kszta³towania zabudowy nowej
2) dotycz¹ce kszta³towania zabudowy istniej¹cej
2. Zasady kszta³towania nowej zabudowy w terenach
mieszkaniowych jednorodzinnych i us³ugowych, mieszanych z zabudow¹ mieszkaniow¹ i zabudowy siedliskowej w terenach rolnych dotycz¹ce budynku g³ównego s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê cztery typy zabudowy w zale¿noci od wielkoci dzia³ki, na której zlokalizowany jest budynek:
A, B, C, D
2) ustala siê wymóg zachowania proporcji budynku w
zale¿noci od typu zabudowy okrelonych w tab.
1ppk 10) poprzez:
a. dopuszczalne wielkoci rzutu budynku i stosunek
boków  a:b
b. maks. i min dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy  h
c. k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych  ß
d. maks. poziom pod³ogi parteru proporcje zabudowy w poszczególnych typach przedstawia schemat 1  za³. nr 3 do Uchwa³y
3) dla typu A zabudowy dopuszcza siê rozcz³onkowanie bry³y budynku w kszta³cie litery "L" lub "T"
4) ustala siê wymóg zastosowania dachu dwuspadowego dla g³ównych po³aci dachu  dopuszcza siê
dach naczó³kowy,
5) ustala siê wymóg symetrii po³aci dachowych
6) ustala siê wymóg symetrii elewacji od strony frontu
dzia³ki dla typów zabudowy A, B, C
7) dopuszcza siê zastosowanie elementów budynku takich jak: podcieñ, wystawka, weranda, ganek w poszczególnych typach zabudowy  zgodnie z tab. 2,
ppkt 11) przy zachowaniu:
a. szerokoæ podcienia maks. 2/5 szerokoci budynku
b. szerokoæ wystawki, ganku i werandy maks. 1/3
szerokoci budynku
c. maks. wysokoæ podcienia, wystawki  kalenica
budynku
d. maks. wysokoæ zabudowy werandy i ganku 
okap dachu budynku
e. dach dwuspadowy, dopuszcza siê dach jednospadowy dla formy ganku i werandy o spadku w kierunku na zewn¹trz budynku
8) jako materia³y wykoñczeniowe stosowaæ:
a. wykoñczenie cian  nieotynkowany mur z ceg³y
ceramicznej w kolorze czerwonym lub ¿ó³tym albo
tynk, dopuszcza siê deskowanie szczytów budynku
b. stolarka okienna i drzwiowa dowolnego koloru w
kszta³cie prostok¹ta, podzia³ wewnêtrzny symetryczny, zakaz stosowania jednoprzestrzennych
po³aci szklanych
c. dach z dowolnego materia³u, w kolorze grafitowym, br¹zowym i czerwonym z wykluczeniem
jaskrawej czerwieni
9) dla zabudowy us³ugowej o charakterze u¿ytecznoci publicznej (us³ugi owiaty, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi administracji, us³ugi kultury i
kultu religijnego) dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie zabudowy i zastosowanie dominanty przestrzennej*, przy zachowaniu elementów regionalnych architektury i sharmonizowaniu jej z krajobrazem ¯u³aw,
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10) Ustala siê proporcje dla zabudowy (TAB. 1):
TYPY ZABUDOWY
Proporcje obiektu
Minimalna szerokoæ
odpowiadaj¹ce
frontu dzia³ki
wielkoci dzia³ki
Plan budynku
Maksymalna
wysokoæ budynku
K¹t nachylenia
po³aci dachowej
Maksymalna ró¿nica
poziomów miêdzy
terenem a pod³og¹
parteru budynku

A

B

C

D

80 m

35 m

25 m

20 m

a = 12÷14 m.
b = (1,5÷1,8)a

a = 11÷12 m
b = (1,5÷1,8)a

a = 8÷11 m
b = (1,4÷1,7)a

a = 8÷10 m
b = (1,3÷1,6)a

10 ÷13 m

9 ÷10 m

7 ÷9 m

6,5 ÷8,5 m

0

40 ÷ 50

0

0

+ 1.00 m

0

0

0

0

40 ÷ 50

0

40 ÷ 50

40 ÷ 50

+ 1.00 m

+ 0.60 m

+ 0.60 m

11) Dopuszcza siê zastosowanie detalu architektonicznego (TAB. 2):
TYPY ZABUDOWY
Dowietlenie
Detal
poddasza du¿ymi
architektoniczny
oknami w cianie
szczytowej budynku
Podcieñ
Wystawka
Ganek
Weranda
+
---

A

B

C

D

+
(dwa okna)

+
(dwa okna)

+
(jedno okno)

---

+
+

--+

--+

-----

+

+

+

+

 dopuszcza siê
 nie dopuszcza siê

b. maks. i min dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy  h
c. k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych  ß
proporcje zabudowy w poszczególnych typach przedstawia schemat 1  za³. nr 3 do Uchwa³y
3) ustala siê wymóg zastosowania dachu jedno lub dwuspadowego
4) jako materia³y wykoñczeniowe cian stosowaæ tynk,
ceg³ê, kamieñ, drewno
5) dopuszcza siê rozcz³onkowanie bry³y budynku w kszta³cie litery L
6) proporcje zabudowy towarzysz¹cej (Tab. 3):

3. Zasady kszta³towania nowej zabudowy dot. budynków
towarzysz¹cych g³ównego na dzia³kach mieszkaniowych jednorodzinnych i us³ugowych oraz mieszanych
z zabudow¹ mieszkaniow¹ s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê dwa typy zabudowy towarzysz¹cej* budynkowi g³ównemu: inwentarski i pomocniczy (gara¿e, warsztaty, itp.)
2) ustala siê wymóg zachowania proporcji budynku w
zale¿noci od typu zabudowy okrelonych w tab. 3
 ppkt 6) poprzez:
a. dopuszczalne wielkoci rzutu budynku i stosunek
boków  a:b

pomocniczy
TYPY ZABUDOWY
Proporcja
obiektu

Plan budynku

inwentarski

(m.in. gara¿e, warsztaty itp.)

a = 11÷15 m.

a = max 11 m.

b=(2,3÷3,0)a

b= (1,4÷2,2)a

11 m

8m

Maksymalna wysokoæ
budynku
K¹t nachylenia po³aci
dachowej
4. Nie ustala siê zasad kszta³towania nowej zabudowy
przemys³owej, produkcyjnej, magazynowej, zwi¹zanej
z obs³ug¹ rolnictwa oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz w terenach zieleni sportowej,
cmentarzy i ogrodów dzia³kowych; dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie zabudowy, pod warunkiem
sharmonizowania jej z najbli¿szym otoczeniem i krajobrazem ¯u³aw
5. Zasady kszta³towania istniej¹cej zabudowy s¹ nastêpuj¹ce:
1) dopuszcza siê rozbudowê, nadbudowê, przebudo-

0

12 ÷ 45

0

0

12 ÷ 45

0

wê istniej¹cych budynków przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a. proporcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
us³ugowej, terenów mieszanych z zabudow¹ mieszkaniow¹ i zabudowy siedliskowej w terenach rolnych po
rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie dostosowaæ lub przybli¿yæ do proporcji okrelonych w pkt 2-3
niniejszego paragrafu,
b. dla zabudowy us³ugowej o charakterze u¿ytecznoci
publicznej (us³ugi owiaty, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi administracji, us³ugi kultury i kultu reli-
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gijnego) dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie zabudowy i zastosowanie dominanty przestrzennej*, przy zachowaniu elementów regionalnych architektury i sharmonizowaniu jej z krajobrazem ¯u³aw,
c. dla pozosta³ych terenów nie ustala siê zasad kszta³towania istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie zabudowy, pod warunkiem
sharmonizowania jej z najbli¿szym otoczeniem i krajobrazem ¯u³aw
d. w przypadku wymiany zabudowy obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania jak dla nowej zabudowy (§ 5
pkt 2-5)
Ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych o
cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na za³.
nr 2 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane
z odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i
prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
W przypadku lokalizowania zabudowy (ka¿dego rodzaju) w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa drogi
ekspresowej  budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub jego nastêpców prawnych
W przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej
w terenach mieszanych lub jako funkcja towarzysz¹ca funkcji podstawowej terenu w strefie uci¹¿liwoci
z tytu³u s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem- budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿y
do inwestora terenu zabudowy lub jego nastêpców
prawnych
W zwi¹zku z p³ytkim wystêpowaniem wód podziemnych oraz terenami depresyjnymi w obszarze planu
do projektu budowlanego nale¿y wykonaæ szczegó³owe badania warunków posadowienia obiektów w
formie dokumentacji geologiczno in¿ynierskiej lub
geotechnicznej.
Ca³y obszar planu jest zagro¿ony powodzi¹, realizacja zabudowy (ka¿dego rodzaju) wymaga dodatkowych zabezpieczeñ przeciwpowodziowych
§6

1. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej obszaru
planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê obs³ugê terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi z ogólnodostêpnych dróg dojazdowych, lokalnych i zbiorczych oraz z ci¹gów pieszojezdnych,
2) istniej¹ce tereny zabudowy mieszkaniowej w terenach rolnych, projektowana zabudowa siedliskowa
zwi¹zana z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz
dzia³ki wydzielone w zainwestowanych terenach
obs³ugiwane s¹ z dróg wewnêtrznych,
3) drogami ogólnodostêpnymi s¹ tereny: 01.KD, 03.KZ,
04.KD, 05.KZ, 06.KD, 07.KD, 08.KD, 09.KL,  za³. nr 1
do niniejszej uchwa³y oraz C.01.KZ, C.02.KD,
C.03.KD, C.04.KX, C.05.KX, C.06.KX, C.07.KD,
C.09.KD. C.010.KZ, C.011.KL  za³. nr 2 do niniejszej
Uchwa³y,
4) dostêp do terenów drogi ekspresowej KS  02.KS,
010.KS (za³. nr 1 do Uchwa³y) i C.08.KS (za³. nr 2 do
Uchwa³y) ograniczona, wy³¹cznie poprzez bezkolizyjne wêz³y drogowe.

Poz. 1175

2. Zasady dotycz¹ce polityki parkingowej w obszarze planu s¹ nastêpuj¹ce (podane poni¿ej iloci mp s¹ wartociami minimalnymi, które trzeba zapewniæ w obrêbie
w³asnych terenów):
1) w terenach mieszkaniowych:
a. 1mp/mieszkanie,
b. zakaz parkowania samochodów ciê¿arowych i
autobusów,
2) w terenach us³ug publicznych (UK):
a. w zale¿noci od programu u¿ytkowego,
b. zapewniæ 10mp dla rowerów,
3) w terenach zieleni publicznej:
a. zakaz parkowania pojazdów samochodowych,
b. zapewniæ 10mp dla rowerów,
4) w terenach us³ugowych o charakterze komercyjnym
(UW):
a. w zale¿noci od programu u¿ytkowego, lecz nie
mniej ni¿ 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug lub 10mp/100 zatrudnionych,
5) w terenach przemys³owych (P):
a. w zale¿noci od programu u¿ytkowego, lecz nie
mniej ni¿ 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug lub 10mp/100 zatrudnionych,
b. w ka¿dym terenie lub wydzielonej z niego dzia³ki
2mp dla samochodów ciê¿arowych.
3. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych wydzielonych
liniami i rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej Uchwa³y  Rysunek planu 1:5000 s¹ nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 01.KD
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica dojazdowa  rezerwa terenu pod rozwi¹zania
komunikacyjne w zwi¹zku z realizacj¹ drogi ekspresowej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15m,
b. szerokoæ jezdni min. 5m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
e. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 04.KD, 06.KD,
07.KD, 08.KD
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica dojazdowa  dojazd do istniej¹cej i projektowanej zabudowy oraz do pól uprawnych
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 5m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
e. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 09. KL
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica lokalna  powi¹zanie z miejscowoci¹ Leszkowy
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3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 03.KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  fragment ci¹gu komunikacyjnego ³¹cz¹cego wsie: Kiezmark, Cedry Ma³e i obs³uguj¹cego przyleg³e tereny, biegn¹cego równolegle do drogi
ekspresowej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. ruch pieszy i rowerowy wydzielonym ci¹giem poza
jezdni¹
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, w przypadku lokalizowania
min dwóch dzia³ek obowi¹zuje zasada jeden zjazd
do co najmniej dwóch dzia³ek,
g. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 05.KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  istniej¹ca droga powiatowa od wêz³a drogowego w Kiezmarku
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy, docelowo
ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego od pieszego i rowerowego
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, w przypadku lokalizowania
min dwóch dzia³ek obowi¹zuje zasada jeden zjazd
do co najmniej dwóch dzia³ek,
g. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych
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1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 02.KS, 010.KS
2) FUNKCJA TERENU
a. droga ekspresowa Gdañsk  Warszawa  Chy¿ne
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 40 m,
b. dostêpnoæ do terenu ograniczona, wjazd na drogê
wy³¹cznie poprzez wêz³y bezkolizyjne  teren wêz³a
C.08.KS  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
c. zakaz ruchu pieszego i rowerowego
d. zakaz sytuowania w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za wyj¹tkiem
sieci i urz¹dzeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem drogi
oraz przejæ poprzecznych,
4. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych wydzielonych
liniami i rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 2 do niniejszej Uchwa³y  Rysunek planu 1:2000 s¹ nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.04.KX, C.05.KX,
C.06.KX
2) FUNKCJA TERENU
a. ci¹g pieszo  jezdny
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
b. typ przekroju drogi jednoprzestrzenny  wspólna
przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i
pieszego
c. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
d. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.02.KD, C.03.KD,
C.07.KD, C.09.KD
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica dojazdowa  drogi dojazdowe do istniej¹cej i
projektowanej zabudowy
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y, wymagane min.
12 m w liniach rozgraniczaj¹cych, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów drogi
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
e. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.011. KL
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica lokalna  powi¹zanie z miejscowoci¹ Leszkowy
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi  jak na rys. planu  za³. nr 2 do Uchwa³y
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹-
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cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.01.KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  istniej¹ca droga powiatowa od wêz³a drogowego w Kiezmarku
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy, docelowo
ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego od pieszego i rowerowego
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, w przypadku lokalizowania
min dwóch dzia³ek obowi¹zuje zasada jeden zjazd
do co najmniej dwóch dzia³ek,
g. zjazd z drogi do terenu C.7.P (projektowana zabudowa produkcyjna, magazyny, sk³ady) wy³¹cznie w
miejscu wskazanym na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
h. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.010.KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  fragment ci¹gu komunikacyjnego ³¹cz¹cego wsie: Kiezmark, Cedry Ma³e i obs³uguj¹cego przyleg³e tereny, biegn¹cego równolegle do drogi
ekspresowej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m, za wyj¹tkiem terenów, gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi  jak na rys. planu  za³. nr 2 do Uchwa³y
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. ruch pieszy i rowerowy wydzielonym ci¹giem poza
jezdni¹
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, w przypadku lokalizowania
min dwóch dzia³ek obowi¹zuje zasada jeden zjazd
do co najmniej dwóch dzia³ek,
g. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: C.08.KS
2) FUNKCJA TERENU
a. droga ekspresowa Gdañsk  Warszawa  Chy¿ne 
wêze³ drogowy w Kiezmarku wraz z mostem na rzece Wile
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi  40m
 jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y,
b. teren rezerwowany pod wêze³ bezkolizyjny  jak na
rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y,
c. dostêpnoæ do terenu ograniczona, wjazd na drogê
wy³¹cznie poprzez wêze³ z dróg C.01.KZ i C.010.KZ
d. zakaz ruchu pieszego i rowerowego
e. zakaz sytuowania w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za wyj¹tkiem
sieci i urz¹dzeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem drogi
oraz przejæ poprzecznych,
§7
1. Zasady obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) ZAOPATRZENIE W WODÊ
a. istniej¹ce ujêcie wody  teren C.14.WZ  za³. nr 2 do
Uchwa³y
b. zaopatrzenie w wodê istniej¹cej i projektowanej zabudowy z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej
2) ODPROWADZENIE CIEKÓW SANITARNYCH
a. odprowadzenie cieków sanitarnych z istniej¹cej i
projektowanej zabudowy do projektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przepompownie cieków w terenach: R (w s¹siedztwie 2.M), R (w
s¹siedztwie 16.M), R (w s¹siedztwie 19.P/UW),  za³.
nr 1 do Uchwa³y, C.3.M, C.24.M,  za³. nr 2 do Uchwa³y i dalej do istniej¹cej oczyszczalni cieków we wsi
Cedry Wielkie (poza obszarem opracowania planu)
 wariant I lub do projektowanej oczyszczalni cieków we wsi Kiezmark  teren 15.NO (za³. nr 1 do
Uchwa³y)  wariant II
b. tymczasowo dopuszcza siê odprowadzenie cieków
do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z wywozem do oczyszczalni cieków
3) ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
a. ze wzglêdu na wysoki poziom wód gruntowych nie
projektuje siê systemów kanalizacji deszczowej, za
wyj¹tkiem odcinków odwadniaj¹cych drogi, parkingi
oraz tereny utwardzone
b. z terenów nieutwardzonych wody opadowe zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
c. z dróg i parkingów oraz terenów utwardzonych wody
deszczowe odprowadziæ do odcinków kanalizacji
deszczowej (stanowi¹cej element zagospodarowania terenu okrelony na etapie projektu budowlanego inwestycji) i dalej przez separatory zanieczyszczeñ (podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach) do wód p³yn¹cych lub gruntu
4) REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH
a. istniej¹ca stacja pomp  teren 21.WW oraz kana³y
wraz z wa³ami  tereny 22. W/ZE, 23. W/ZE
b. regulacja stosunków wodnych  melioracja obszaru planu poprzez istniej¹cy system melioracyjny 
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urz¹dzenia melioracji podstawowej oraz szczegó³owej
5) ZAOPATRZENIE W GAZ
a. z projektowanej sieci redniego cinienia z zastosowaniem reduktorów domowych lub punktów redukcyjnych
b. projektowane gazoci¹gi .c. zasilane z istniej¹cego
gazoci¹gu wysokiego cinienia w gminie Pruszcz Gd.
i Pszczó³ki poprzez istniej¹ce stacje redukcyjno  pomiarowe Io w m. Juszkowo i Pszczó³ki lub poprzez
projektowany gazoci¹g w.c. i projektowana stacje
redukcyjno-pomiarow¹ Io we wsi Trutnowy (poza
obszarem opracowania planu)
6) ZAOPATRZENIE W CIEP£O
a. z lokalnych niskoemisyjnych lub nie emisyjnych róde³
7) ZAOPATRZENIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥
a. teren C.6.EE  za³. nr 2 do Uchwa³y  istniej¹cy teren
lokalizacji s³upa linii elektroenergetycznej WN
b. zaopatrzenie w energiê istniej¹cej i projektowanej
zabudowy z istniej¹cych i projektowanych linii NN
(kablowych lub napowietrznych) zasilanych z istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych
8) GOSPODARKA ODPADAMI STA£YMI
a. odpady sta³e gromadziæ w szczelnych pojemnikach
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów w
obrêbie w³asnej dzia³ki
b. wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
2. Przebieg istniej¹cych i projektowanych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu oraz lokalizacjê istniej¹cych
i projektowanych urz¹dzeñ niezbêdnych do obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu przedstawia "Ideogram
in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu"  za³¹czniki 4a i 4b
do niniejszej Uchwa³y
§8
1. Terenami dla realizacji celów publicznych s¹ tereny:
 komunikacji: KS, KZ, KL, KD, KX,
 us³ug kultury i kultu religijnego UK,
 obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej NO,
WZ, WW, ZE (wa³ przeciwpowodziowy Wis³y),
 zieleni urz¹dzonej ZP, ZZ, ZS, ZI, ZC.
2. Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania w wysokoci:
 30% dla terenów: czêci terenów 6.M, 7.M,  za³. nr
1 do Uchwa³y oraz C.1.M, C.7.P, C.16.P, i czêci terenów C.17.M, C.27.M (w obszarze ró¿nicy zasiêgu
terenów inwestycyjnych w stosunku do planu ogólnego gminy)  za³. nr 2 do Uchwa³y,
 0% dla pozosta³ych terenów.
§9
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy w Cedrach Wielkich
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,

Dziennik Urzêdowy
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2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Cedrach
Wielkich,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Cedry Wielkie granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§ 10
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Cedry Wielkie  Uchwa³a Nr VI/
38/94 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 34/94 z dnia 8 grudnia
1994 r., poz. 181).
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

1176
UCHWA£A Nr XLIX/415/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 22 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kocierzyna
dotycz¹cego terenu dzia³ki nr 172/48 obr. 3, przy ul. Drogowców.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 i art. 18 ust.
3 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, i art. 86
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.) na wniosek Zarz¹du Miasta, Rada Miasta Kocierzyna uchwala co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kocierzyna zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy w Kocierzynie nr
XII/44/90 z dnia 26 lutego 1990r. wprowadza siê zmiany
sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu
dzia³ki nr 172/48 obr. 3 przy ulicy Drogowców.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500
terenu dzia³ki wymienionej w §1 stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
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 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 nieprzekraczalna linia zabudowy;
 symbol UC oznaczaj¹cy teren us³ug handlu, gastronomii i rozrywki.
§3
Ustalenia szczegó³owe:
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej wewnêtrznej drogi dojazdowej
zmodernizowanej na warunkach okrelonych przez
zarz¹dcê drogi krajowej i organ s³u¿b ochrony przeciwpo¿arowej na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e
przekraczaæ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% ogólnej powierzchni
dzia³ki, w tym pasy terenu wzd³u¿ granic s¹siedzkich gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 parkowanie pojazdów u¿ytkowników w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 istniej¹cy na dzia³ce budynek adoptuje siê do prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej z zakresu handlu,
gastronomii i rozrywki, w tym celu dopuszcza siê
przebudowê i rozbudowê obiektu
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1, dopuszcza siê podpiwniczenie i czêciow¹ nadbudowê;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do najwy¿szej krawêdzi dachu maks. 8,0 m;
 architekturê bry³y budynku dostosowaæ do pe³nionej funkcji.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na
30%.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu miejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci winny byæ ograniczone do granic w³asnych
dzia³ki.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta 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 Miasta Kocierzyna,
3) umo¿liwia siê zainteresowanym osobom wgl¹d do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
W granicach obowi¹zywania ustaleñ niniejszych zmian
traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kocierzyna, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XII/
44/90 Rady Miasta i Gminy w Kocierzynie z dnia 26 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/90, poz. 70 z pón.
zm.).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 3 pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

1177
UCHWA£A Nr XLIX/1462/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brêtowo  Nowiec, Dolne M³yny, Migowo w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804), art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
1) Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brêtowo- Nowiec, Dolne M³yny, Migowo
w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar o powierzchni
67,71 ha, którego granice stanowi¹:
 od strony pó³nocnej i zachodniej  ulica Potokowa z
przed³u¿eniem do granicy lasu, granic¹ lasu do nasypu nieczynnej linii kolejowej,
 od strony po³udniowej  nasyp nieczynnej linii kolejowej do ulicy Rakoczego,
 od strony wschodniej  ulica Rakoczego, na odcinku od nasypu nieczynnej linii kolejowej do skrzy¿owania z ulic¹ Potokow¹.
2) Ca³y obszar planu jest objêty granic¹ zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Doliny Strzy¿y (Uchwa³a Nr
XXXIII/1024/2001 RMG z dnia 29 marca 2001 r.).
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§2

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹
symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
22  strefa mieszkaniowa obejmuj¹ca tereny zabudowy jednorodzinnej; forma budownictwa: domy
jednorodzinne wolnostoj¹ce, domy dwurodzinne
w uk³adzie poziomym i pionowym. Dopuszcza siê
lokalizacjê lokali u¿ytkowych, spe³niaj¹cych nastêpuj¹ce warunki:
a) powierzchnia u¿ytkowa do 100 m2,
b) brak uci¹¿liwego oddzia³ywania na s¹siaduj¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
c) wejcie do lokalu odrêbne od wejcia prowadz¹cego do dwu lub wiêcej mieszkañ.
23  strefa mieszkaniowa obejmuj¹ca tereny zabudowy jednorodzinnej: wolnostoj¹cej, dwurodzinnej
w uk³adzie poziomym i pionowym, szeregowej
oraz ma³e domy mieszkalne do 4 mieszkañ (z wy³¹czeniem zabudowy wielorodzinnej). Dopuszcza
siê lokalizacjê lokali u¿ytkowych, spe³niaj¹cych nastêpuj¹ce warunki:
a) powierzchnia u¿ytkowa do 100 m2,
b) brak uci¹¿liwego oddzia³ywania na s¹siaduj¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
c) wejcie do lokalu odrêbne od wejcia prowadz¹cego do dwu lub wiêcej mieszkañ.
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefê 23 i 33,
33  strefa us³ugowa  funkcje us³ugowe dopuszczone: administracja, handel detaliczny, kultura,
ochrona zdrowia i opieka spo³eczna, edukacja, gastronomia, rekreacja, rozrywka, turystyka, sport,
³¹cznoæ (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi), rzemios³o (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw i innym rzemios³em uci¹¿liwym dla
funkcji mieszkaniowej), biura instytucji komercyjnych, banki, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, inne funkcje na zasadzie analogii do wczeniej wymienionych lub o analogicznym stopniu
uci¹¿liwoci.
62  obejmuje tereny zieleni dostêpnej jak: parki, lasy,
skwery, zielone tereny rekreacyjne. Dopuszcza siê
funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np.
wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów,
ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna,
ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych zgody
na budowê (handel przenony).
81  obejmuje drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne ci¹gi pieszo- jezdne. Dopuszcza siê lokalizacjê punktów sprzeda¿y typu kiosk.
82  drogi i ulice zbiorcze. Dopuszcza siê lokalizacjê
punktów sprzeda¿y typu kiosk.
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83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne ruchu przypieszonego.
01  wody chronione
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
WSKANIK INTENSYWNOCI ZABUDOWY  tj. stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych
budynków w zewnêtrznym obrysie murów (pomniejszonej o 10%) do powierzchni terenu.
DOPUSZCZALNA WYSOKOÆ ZABUDOWY  wysokoæ
budynków, wyra¿ona w m n.p.t., mierzona do zwieñczeñ szczytów budynków wykraczaj¹cych ponad kalenicê lub gdy takie nie wystêpuj¹ mierzona do kalenicy
lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, w obu
przypadkach bez masztów odgromnikowych, anten i
kominów.
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 001 2. POWIERZCHNIA 0,53 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: maks. 0,45
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maks. 
nie ustala siê; min  500 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej dzia³ki: 30%, ale nie wiêcej ni¿ 300 m2 dla ka¿dego budynku lub zespo³u budynków przylegaj¹cych do siebie
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 50%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulicy
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy projektowanej 04181 i siêgacza (4,5 m) od niej w czêci wschodniej oraz
od ul. Dolne M³yny (istn. siêgacz);
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
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cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: z ulic  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zabudowy jednorodzinnej  powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko;
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Drzewostan (poza drzewami owocowymi) podlega
ochronie.
W planie zagospodarowania dzia³ki nale¿y uwzglêdniæ odprowadzenie wód opadowych ze stoku le¿¹cego w terenie 026-62.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Wzd³u¿ wschodniej granicy terenu istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 500; po obu stronach magistrali
pasy terenu o szerokoci 5 m wy³¹czone z zabudowy.
Zagospodarowanie dzia³ki musi uwzglêdniæ zagro¿enia wynikaj¹ce z urwistego stoku w terenie 032-62.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30o, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,68 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
Zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna, wszystkie
formy. Nie obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokali u¿ytkowych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit a) i b).
Udzia³ powierzchni us³ugowej  minimum 30%.
Funkcje preferowane  us³ugi podstawowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us³ugowej  maks. 0,6;
dla zabudowy us³ugowej  nie ustala siê.
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maks. nie
ustala siê, min. 500 m2
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Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 50%
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 25%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulicy
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Obiekty lub ich czêci o funkcji us³ugowej dostêpne
dla osób niepe³nosprawnych.
PARKINGI
Dla funkcji mieszkaniowej: 2 miejsca postojowe/1
mieszkanie
Dla lokali u¿ytkowych do 100 m2: 1 m.p./lokal + 1
m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
Dla lokali u¿ytkowych wiêkszych ni¿ 100 m2 i budynków us³ugowych: 3 m.p./1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug + 1 m.p./5 zatrudnionych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Dolne M³yny (03381) i istniej¹cego od niej siêgacza oraz od ulicy 04181
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: wody opadowe z terenów zabudowy jednorodzinnej zaleca siê odprowadzaæ powierzchniowo, w granicach w³asnej
dzia³ki.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,23 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
Funkcje preferowane  us³ugi podstawowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: 0,3
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: wyklucza siê podzia³y wtórne
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: dzia³ki: 25% ale nie wiêcej ni¿ 250 m2
Linie zabudowy: 6,0 m od linii regulacyjnej ulic
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Dla funkcji mieszkaniowej: 2 miejsca postojowe/1
mieszkanie
Dla lokali u¿ytkowych do 100 m2: 1 m.p./lokal + 1
m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
Dla lokali u¿ytkowych wiêkszych ni¿ 100 m2 i budynków us³ugowych: 3 m.p./1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug + 1 m.p./5 zatrudnionych Dla funkcji
mieszkaniowej: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy projektowanej Potokowej 032-82 i projektowanego odcinka pieszo-jezdnego 040  81
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa.
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: odprowadzane powierzchniowo w
granicach w³asnej dzia³ki.
Utylizacja odpadów sta³ych: po wstêpnej segregacji
na miejskie wysypisko
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Fragment zespo³u przestrzenno-architektonicznego
dawnego Górnego M³yna (III). Na posesji przy ul Potokowej 22 dopuszcza siê realizacjê jednego nowego
jednorodzinnego domu mieszkalnego  dwukondygnacyjnego o dachu dwuspadowym krytym dachówk¹ ceramiczn¹.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°. Pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenie nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza mieszkalnictwem jednorodzinnym
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: wskanik intensywnoci zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: dopuszcza siê podzia³ na 2 dzia³ki
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy maksymalna 
10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: maksymalny  150,0 m2 dla ka¿dej dzia³ki
Linie zabudowy: 6,0 m od ulicy i ci¹gu pieszego
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Potokowej; 032-82
oraz ci¹gu pieszo-jezdnego; 039-81
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: grawitacyjne odprowadzenie cieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: odprowadzane projektowan¹ sieci¹
kanalizacji deszczowej do potoku Strzy¿a I, wy³¹cznie
z powierzchni dróg. Wody opadowe z terenów zabu-
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dowy jednorodzinnej odprowadzane s¹ powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki.
Utylizacja odpadów sta³ych: odpady sta³e, po wstêpnej segregacji w miejscu gromadzenia bêd¹ wywo¿one na miejskie wysypisko w Szadó³kach.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Fragment zespo³u krajobrazowo  architektonicznego dawnego Dolnego M³yna (II). Pozosta³oæ lokalizacji redniowiecznego m³yna. Budynek przy ulicy
Potokowej 15  do ochrony i adaptacji. Ewentualna
rozbudowa wymaga przeprowadzenia badañ architektonicznych. Istniej¹cy starodrzew  do zachowania.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°. Pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenie nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza mieszkalnictwem jednorodzinnym
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: wskanik intensywnoci zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u odpowiednio: wyklucza siê podzia³y wtórne
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: wg stanu istniej¹cego
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej: wg stanu istniej¹cego
Linie zabudowy: w linii istniej¹cego budynku
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
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8. PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Potokowej 032-82
oraz ulicy 039-81
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: indywidualne, ekologiczne ród³a ciep³a
lub przy wykorzystaniu gazu ziemnego z sieci miejskiej. Wyklucza siê stosowanie wêgla jako paliwa sta³ego.
cieki: grawitacyjne odprowadzenie cieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: odprowadzane projektowan¹ sieci¹
kanalizacji deszczowej poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce do potoku Strzy¿a I, wy³¹cznie z powierzchni
dróg. Wody opadowe z terenów zabudowy jednorodzinnej odprowadzane s¹ powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki.
Utylizacja odpadów sta³ych: odpady sta³e, po wstêpnej segregacji w miejscu gromadzenia bêd¹ wywo¿one na miejskie wysypisko w Szadó³kach.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Fragment krajobrazowo-architektonicznego zespo³u
dawnego tzw. Jakowego M³yna (I) objêty ochron¹
konserwatorsk¹. Zachowane fundamenty m³yna z
okresu redniowiecznego, kana³ m³yñski, tama z jazami. Budynek przy ulicy Potokowej 12 (dawny dom
m³ynarza)  do zachowania i ochrony w zakresie bry³y, elewacji i detalu. Istniej¹cy starodrzew  do zachowania.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w oparciu o studium
historyczno-konserwatorskie. Ewentualna rozbudowa
zespo³u w miejscach i gabarytach zabudowy historycznej, na podstawie architektonicznych badañ.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°. Pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenie nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: maks. 0,3
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maks. 
nie ustala siê; min. 500 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 25%, ale nie wiêcej ni¿ 250 m2 dla ka¿dego
budynku lub zespo³u budynków przylegaj¹cych do
siebie
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 50%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy projektowanej 03681
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: z ulic  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zabudowy jednorodzinnej  powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: maks. 0,3
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maks. 
nie ustala siê; min  500 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 25%, ale nie wiêcej ni¿ 250 m2 dla ka¿dego
budynku lub zespo³u budynków przylegaj¹cych do siebie
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 50%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy 036-81
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: z ulic  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zabudowy jednorodzinnej
 powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie sk³adowisko.
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10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Linia rozgraniczaj¹ca teren 007 tj. ogrodzenie posesji
w odleg³oci min. 3,0 m od linii przebiegu magistrali
wodoci¹gowej.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
Zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna, wszelkie formy. Nie obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokali u¿ytkowych,
o których mowa w § 2 pkt 2 lit a) i b).
Udzia³ powierzchni us³ugowej  minimum 30%.
Funkcje preferowane  us³ugi podstawowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo  us³ugowej  maks. 0,6; dla
zabudowy us³ugowej  nie ustala siê;
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: wyklucza
siê podzia³y wtórne
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 50%
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 50%
Linie zabudowy: 6,0 m od linii regulacyjnej ulicy; mo¿liwoæ lokalizowania obiektu us³ugowego w linii regulacyjnej ulicy;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Obiekty lub ich czêci o funkcji us³ugowej dostêpne
dla osób niepe³nosprawnych.
8. PARKINGI
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Dla funkcji mieszkaniowej: 2 miejsca postojowe/1
mieszkanie
Dla lokali u¿ytkowych do 100 m2: 1m.p./ lokal + 1m.p./
lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym
osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
Dla lokali u¿ytkowych wiêkszych ni¿ 100 m2 i budynków us³ugowych: 3 m.p./1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug + 1 m.p. /5 zatrudnionych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Dolne M³yny 03381 poprzez teren 022-62
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: wody opadowe z terenów zabudowy jednorodzinnej zaleca siê odprowadzaæ powierzchniowo, w granicach w³asnej dzia³ki

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 1,6 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza mieszkalnictwem jednorodzinnym

Poz. 1177

 2305 

5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: maks. 0,3
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maks. 
nie ustala siê; min  500 m2, z zastrze¿eniem ustalenia 10.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 25%, ale nie wiêcej ni¿ 250 m2 dla ka¿dego
budynku lub zespo³u budynków przylegaj¹cych do
siebie;
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 50%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Dolne M³yny (03381)
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: z ulic  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zabudowy jednorodzinnej  powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Zachowanie historycznych podzia³ów w³asnociowych, oznaczonych na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: maks. 0,3
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maks. 
nie ustala siê; min  500 m2.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 25%, ale nie wiêcej ni¿ 250 m2 dla ka¿dego
budynku lub zespo³u budynków przylegaj¹cych do
siebie
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 50%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Dolne M³yny (03381)
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: z ulic  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zabudowy jednorodzinnej  powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
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13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
30%.
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,96 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza mieszkalnictwem jednorodzinnym
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: maks. 0,3
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maks. 
nie ustala siê; min  500 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 25%, ale nie wiêcej ni¿ 250 m2 dla ka¿dego
budynku lub zespo³u budynków przylegaj¹cych do siebie
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 50%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Dolne M³yny (03481) lub ulicy dojazdowej 037-81.
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
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cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: z ulic  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zabudowy jednorodzinnej  powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu.
Zakaz zmiany konfiguracji terenu.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,96 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: maks. 0,3
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maks. 
nie ustala siê; min  500 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 25%, ale nie wiêcej ni¿ 250 m2 dla ka¿dego
budynku lub zespo³u budynków przylegaj¹cych do siebie
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 50%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
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2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy dojazdowej 03781
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: z ulic  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zabudowy jednorodzinnej  powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zakaz zmiany istniej¹cej konfiguracji terenu.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 1,00 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: maks. 0,3
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maks. 
nie ustala siê; min  500 m2
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Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 25%, ale nie wiêcej ni¿ 250 m2 dla ka¿dego
budynku lub zespo³u budynków przylegaj¹cych do
siebie
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 50%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Dolne M³yny (03581) lub ulicy dojazdowej 033-81
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: z ulic  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zabudowy jednorodzinnej  powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wzd³u¿ istniej¹cego kana³u 019-62 ustala siê pas zieleni izolacyjnej szerokoci 10,0 m.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 2,08 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
22 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, domy dwurodzinne.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie poza mieszkalnictwem jednorodzinnym
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: maks. 0,3
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maks. 
nie ustala siê; min.  500 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 25%, ale nie wiêcej ni¿ 250 m2 dla ka¿dego
budynku lub zespo³u budynków przylegaj¹cych do
siebie
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 50%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: z ulic projektowanych 035-81 lub 041-81
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: z ulic  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zabudowy jednorodzinnej  powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko,
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wzd³u¿ istniej¹cego kana³u 019-62 ustala siê pas zieleni izolacyjnej szerokoci 10,0 m.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
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15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
Zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna, wszystkie
formy. Nie obowi¹zuje ograniczenia dla lokali u¿ytkowych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit a) i b).
Udzia³ powierzchni us³ugowej  minimum 30%.
Funkcje preferowane  us³ugi podstawowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Funkcja produkcyjna  przemys³ lekki, myjnia samochodowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us³ugowej  maks. 0,6; dla
zabudowy us³ugowej i produkcyjnej  nie ustala siê.
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 50%
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 25%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Dla funkcji mieszkaniowej: 2 miejsca postojowe/1
mieszkanie
Dla lokali u¿ytkowych do 100 m2: 1 m.p./lokal + 1 m.p./
lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym
osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
Dla lokali u¿ytkowych wiêkszych ni¿ 100 m2, budynków us³ugowych i produkcyjnych: 3 m.p./1000 m2 powierzchni u¿ytkowej + 1 m.p./5 zatrudnionych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Dolne M³yny (03381)
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
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Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Budynek przy ul. Dolne M³yny 4  do ochrony i adaptacji.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: Wody opadowe z terenów zabudowy jednorodzinnej zaleca siê odprowadzaæ powierzchniowo, w granicach w³asnej dzia³ki.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 0,13 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
23 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa wielorodzinna
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us³ugowej  maks. 0,6; dla
zabudowy us³ugowej i produkcyjnej  nie ustala siê.
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 50%
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 25%
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Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: z ulicy Dolne Migowo (033-81)
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Budynek przy ul. Dolne M³yny 2  do ochrony i adaptacji.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 9,56 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
23 FUNKCJA MIESZKANIOWA  zabudowa jednorodzinna, wszystkie formy.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: maks. 0,6
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: Nie ustala
siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 12 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 50%
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 25%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  6,0 m od linii regulacyjnej ulic istniej¹cych i zaprojektowanych w niniejszym planie;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Obowi¹zuje wymóg po³¹czenia obu ustalonych odcinków ulicy 035-81 w kategorii ulicy dojazdowej.
8. PARKINGI
2 miejsca postojowe/mieszkanie + 1 m.p./lokal u¿ytkowy + 1 m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: z ulicy projektowanej 035-81
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa osuwiskowa w rejonie by³ego wyrobiska.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Ustala siê obowi¹zek
urz¹dzenia punktu widokowego w kierunku pó³nocnym. Dachy strome o k¹cie nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki
ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê.
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: Wody opadowe z terenów zabudowy jednorodzinnej zaleca siê odprowadzaæ powierzchniowo, w granicach w³asnej dzia³ki.
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Zaleca siê poprzedzenie makroniwelacji inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ siedliskowo-krajobrazow¹.
Zaleca siê opracowanie studiów krajobrazowych i kompozycyjnych zabudowy.
Zalecany przebieg ulicy 035-81  jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej liniowej i na wydzielonych dzia³kach.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 2,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
Zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna, wszystkie
formy. Nie obowi¹zuje ograniczenia dla lokali u¿ytkowych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit a) i b).
Udzia³ powierzchni us³ugowej  minimum 30%.
Funkcje preferowane  us³ugi podstawowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us³ugowej  maks. 0,6; dla
zabudowy us³ugowej  nie ustala siê.
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u:
 wyklucza siê podzia³y wtórne w obrêbie dzia³ek nr
69, 71, 74/2, 76, 77/2, 79
 dopuszcza siê podzia³ wtórny dzia³ek: nr 78/2- minimalna wielkoæ podzia³u 1 000,0 m2;
 nr 67  minimalna wielkoæ podzia³u 1 000,0 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce:
 szerokoæ frontu budynku: minimalna  12,0 m; maksymalna 25,0 m,
 minimalna odleg³oæ: miêdzy budynkami  20,0 m;
budynku od granicy dzia³ki 10,0 m;
 linie zabudowy  nieprzekraczalne zewnêtrzna i wewnêtrzna, ustalaj¹ce g³êbokoæ zabudowy: 10,0 m
na dzia³ce nr 79; 15,0 m  na pozosta³ych dzia³kach.
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 25%
Linie zabudowy: wg rysunku planu:
 cile okrelona 8,0 m od linii regulacyjnej ulicy Potokowej,
 nieprzekraczalne dla dzia³ki nr 79  18,0 m.; dla pozosta³ych  23,0 m. od linii regulacyjnej ulicy.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Obiekty lub ich czêci o funkcji us³ugowej dostêpne
dla osób niepe³nosprawnych.
8. PARKINGI
Dla funkcji mieszkaniowej: 2 miejsca postojowe/1
mieszkanie
Dla lokali u¿ytkowych do 100 m2: 1 m.p./lokal + 1 m.p./
lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym
osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
Dla lokali u¿ytkowych wiêkszych ni¿ 100 m2 i budynków us³ugowych: 3 m.p./1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug + 1 m.p./5 zatrudnionych
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Potokowej (03282) lub ulic projektowanych 039-81, 040-81
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren zagospodarowaæ zieleni¹ w sposób eksponuj¹cy walory przep³ywaj¹cego Potoku Strzy¿a.
Wzd³u¿ Potoku Strzy¿a i zbiornika 029-01 zachowaæ
pas zieleni izolacyjnej o szerokoci 10,0 m.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: wody opadowe z terenów zabudowy jednorodzinnej zaleca siê odprowadzaæ powierzchniowo, w granicach w³asnej dzia³ki.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,21 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA.
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
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8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ z ulicy Dolne M³yny (033-81) lub
ulicy projektowanej 035-81
Wody opadowe: odprowadzenie powierzchniowe.
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wzd³u¿ potoku wydzieliæ przejcie piesze szerokoci
5,0 m.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê.
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: zaleca siê sporz¹dziæ
wspólny projekt zagospodarowania wszystkich
terenów le¿¹cych nad potokiem Strzy¿a.
Zaleca siê przystosowanie zagospodarowania terenowego do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 1,55 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
Funkcje preferowane  nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ z projektowanego ci¹gu pieszojezdnego 042-81
Wody opadowe: odprowadzenie powierzchniowe.
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren ródlenej polany podlega ochronie krajobrazu; zakaz zmiany ukszta³towania terenu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2312 

12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przez teren strefy przebiega gazoci¹g redniego cinienia DN-350
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Przed wykonaniem planu zagospodarowania nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê i waloryzacjê krajobrazowo-siedliskowo i opracowaæ wnioski dotycz¹ce wp³ywu projektowanego zagospodarowania na rodowisko
przyrodnicze doliny.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê.
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: zaleca siê sporz¹dziæ
wspólny projekt zagospodarowania wszystkich
terenów le¿¹cych nad potokiem Strzy¿a.
Zaleca siê przystosowanie zagospodarowania terenowego do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,32 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
Funkcje preferowane: nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy 033-81i 040-81
Wody opadowe: odprowadzenie powierzchniowo.
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren zagospodarowaæ zieleni¹ w sposób eksponuj¹cy walory przep³ywaj¹cego Potoku Strzy¿a.
Wzd³u¿ potoku wydzieliæ przejcie piesze szerokoci
5,0 m.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: zaleca siê sporz¹dziæ
wspólny projekt zagospodarowania wszystkich
terenów le¿¹cych nad potokiem Strzy¿a.
Zaleca siê przystosowanie zagospodarowania terenowego do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,89 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
Funkcje preferowane: nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy 039-81
Wody opadowe: odprowadzenie powierzchniowe.
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren zagospodarowaæ zieleni¹ w sposób eksponuj¹cy walory przep³ywaj¹cego potoku Strzy¿a.
Wzd³u¿ potoku wydzieliæ przejcia piesze szerokoci
5,0 m
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Nie ustala siê
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17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: zaleca siê sporz¹dziæ
wspólny projekt zagospodarowania wszystkich
terenów le¿¹cych nad potokiem Strzy¿a.
Zaleca siê przystosowanie zagospodarowania terenowego do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 3,24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
Funkcje preferowane: nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Potokowej 032-82
i Dolne M³yny 033-81.
Wody opadowe: odprowadzenie powierzchniowe.
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Zachowanie dawnego kana³u m³yñskiego
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren zagospodarowaæ zieleni¹ w sposób eksponuj¹cy walory przep³ywaj¹cego potoku Strzy¿a oraz
umo¿liwiaj¹cy swobodny sp³yw zimnego powietrza.
Wzd³u¿ potoku wydzieliæ przejcie piesze szerokoci
5,0 m.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: zaleca siê sporz¹dziæ
wspólny projekt zagospodarowania wszystkich
terenów le¿¹cych nad potokiem Strzy¿a.
Zaleca siê przystosowanie zagospodarowania terenowego do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 1,28 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
Funkcje preferowane: nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulic 033-81 oraz 03881.
Wody opadowe: odprowadzenie powierzchniowe.
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren zagospodarowaæ zieleni¹ w sposób eksponuj¹cy walory przep³ywaj¹cego potoku Strzy¿a oraz izoluj¹cy od uci¹¿liwoci przyleg³ych terenów komunikacji.
Wzd³u¿ potoku wydzieliæ przejcie piesze szerokoci
5,0 m.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: zaleca siê sporz¹dziæ
wspólny projekt zagospodarowania wszystkich
terenów le¿¹cych nad potokiem Strzy¿a.
Zaleca siê przystosowanie zagospodarowania terenowego do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 025
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
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Funkcje preferowane: nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Funkcja mieszkaniowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulic 033-81 oraz 03881.
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obiekt istniej¹cy przy ul. Dolne M³yny 3 objêty ochron¹ w zakresie skali bry³y i elewacji.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: Zaleca siê przystosowanie zagospodarowania terenowego do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 2,25 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
Funkcje preferowane: rekreacja czynna (turystyka piesza, rowerowa, górska, gimnastyka, narciarstwo biegowe, zjazdy saneczkowe na zorganizowanych torach)
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulic 033-81 oraz 03581.
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa ochrony archeologicznej W; prace ziemne w
obrêbie strefy polegaj¹ce na g³êbokich, szerokoprzestrzennych wykopach (np. pod fundamenty, piwnice,
gara¿e podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych, pozosta³e
prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W czêci wschodniej, na terenach po eksploatacji kruszywa  dolesienia.
Wykonanie projektu zagospodarowania rekreacyjnego musi byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ siedliskow¹ drzewostanu w celu zachowania drzew i wartociowych elementów rodowiska.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 500; pomiêdzy
trwa³ym ogrodzeniem dzia³ek a magistral¹ wodoci¹gow¹ nale¿y zachowaæ odleg³oæ min. 3,0 m.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: zaleca siê przystosowanie zagospodarowania terenowego do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej liniowej i na wydzielonych dzia³kach.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 23,98 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
Funkcje preferowane: rekreacja czynna (turystyka piesza, rowerowa, górska, gimnastyka, narciarstwo biegowe, zjazdy saneczkowe na zorganizowanych torach)
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
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8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulic: 039-81, 040-81, 04181, 051-81.
Wodoci¹g: projektowany wodoci¹g Æ 110 mm;
wzd³u¿ wodoci¹gu nale¿y zachowaæ pas trawnika o
szerokoci 5,0 m po obu stronach. Trasa wodoci¹gu
winna przebiegaæ w odleg³oci min. 5,0 m od granicy dzia³ek.
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa ochrony archeologicznej "W"; prace ziemne w
obrêbie strefy polegaj¹ce na g³êbokich, szerokoprzestrzennych wykopach (np. pod fundamenty, piwnice,
gara¿e podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych badañ archeologicznych, pozosta³e
prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren przeznaczony do zalesienia.
Wykonanie projektu zagospodarowania rekreacyjnego musi byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ siedliskow¹ drzewostanu w celu zachowania drzew i wartociowych elementów rodowiska.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dopuszcza siê prowadzenie linii tramwajowej z wykorzystaniem trasy by³ej kolei do Kokoszek.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: zaleca siê wykorzystanie nasypu by³ej linii kolejowej na cele ci¹gu
pieszego i rowerowego.
Zaleca siê przystosowanie zagospodarowania terenowego do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 028
2. POWIERZCHNIA 0,90 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
01 WODY CHRONIONE  zbiornik retencyjny i tereny
zieleni Górny M³yn
Funkcje preferowane: nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: Wokó³ zbiornika droga technologiczna o szerokoci 4,0 m
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Zasiêg i formê zbiornika nale¿y opracowaæ w nawi¹zaniu do za³o¿enia krajobrazowego doliny Potoku
Strzy¿a, z uwzglêdnieniem wymogów konserwatorskich za³o¿enia historycznego Górnego M³yna, w tym
progów wodnych  elementów piêtrz¹cych wody
potoku, pozosta³oci dawnych urz¹dzeñ m³yñskich.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zagospodarowanie terenów zbiorników retencyjnych,
ich kszta³t i otoczenie winno tworzyæ interesuj¹cy zespó³ krajobrazowy i staæ siê atrakcj¹ doliny Potoku
Strzy¿a jako terenu rekreacyjnego.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 029
2. POWIERZCHNIA 1,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
01 WODY CHRONIONE  zbiornik retencyjny i tereny
zieleni Dolny M³yn
Funkcje preferowane: nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Sposób zagospodarowania terenów zbiorników retencyjnych, ich kszta³t i otoczenie winno tworzyæ interesuj¹cy zespó³ krajobrazowy i staæ siê atrakcj¹ doliny
rzeki Strzy¿a jako terenu rekreacyjnego.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2316 

9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: Wokó³ zbiornika droga technologiczna o szerokoci 4,0 m
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Zasiêg i formê zbiornika nale¿y opracowaæ w nawi¹zaniu do za³o¿enia krajobrazowego doliny Potoku
Strzy¿a, z uwzglêdnieniem wymogów konserwatorskich za³o¿enia historycznego Dolnego M³yna
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zagospodarowanie terenów zbiorników retencyjnych,
ich kszta³t i otoczenie winno tworzyæ interesuj¹cy zespó³ krajobrazowy i staæ siê atrakcj¹ doliny Potoku
Strzy¿a jako terenu rekreacyjnego.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 030
2. POWIERZCHNIA 0,88 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
01 WODY CHRONIONE  zbiornik retencyjny i tereny
zieleni Jakowy M³yn
Funkcje preferowane: nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Sposób zagospodarowania terenów zbiorników retencyjnych, ich kszta³t i otoczenie winno tworzyæ interesuj¹cy zespó³ krajobrazowy i staæ siê atrakcj¹
doliny rzeki Strzy¿a jako terenu rekreacyjnego.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: Wokó³ zbiornika droga technologiczna o szerokoci 4,0 m.
Pozosta³e systemy in¿ynieryjne: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Zasiêg i formê zbiornika nale¿y opracowaæ w nawi¹zaniu do za³o¿enia krajobrazowego doliny Potoku

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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Strzy¿a, z uwzglêdnieniem wymogów konserwatorskich za³o¿enia historycznego Jakowego M³yna, w
tym kana³u m³yñskiego, tamy z jazami  urz¹dzeniami dawnego m³yna.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zagospodarowanie terenów zbiorników retencyjnych,
ich kszta³t i otoczenie winno tworzyæ interesuj¹cy zespó³ krajobrazowy staæ siê atrakcj¹ doliny Potoku
Strzy¿a jako terenu rekreacyjnego.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
1. NUMER TERENU 031
2. POWIERZCHNIA 0,20 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
Zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna, wszystkie
formy. Nie obowi¹zuje ograniczenia dla lokali u¿ytkowych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit a) i b).
Udzia³ powierzchni us³ugowej  minimum 30%.
Funkcje preferowane  us³ugi podstawowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZONYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy dzia³ki: dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us³ugowej  maks. 0,6; dla
zabudowy us³ugowej  nie ustala siê.
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: wyklucza
siê podzia³y wtórne
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: 10,5 m
Dopuszczalny udzia³ powierzchni zabudowanej na
dzia³ce: 50%
Minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na
dzia³ce: 25%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne  jak na rysunku planu i 6,0 m od linii regulacyjnych ulic; mo¿liwoæ lokalizowania obiektu us³ugowego w liniach regulacyjnych
ulicy;
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Obiekty lub ich czêci o funkcji us³ugowej dostêpne
dla osób niepe³nosprawnych.
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8. PARKINGI
Dla funkcji mieszkaniowej: 2 miejsca postojowe/1
mieszkanie
Dla lokali u¿ytkowych do 100 m2: 1 m.p./lokal + 1
m.p./lokal w przypadku zatrudnienia w lokalu u¿ytkowym osób mieszkaj¹cych w innym budynku.
Dla lokali u¿ytkowych wiêkszych ni¿ 100 m2 i budynków us³ugowych: 3 m.p./1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug + 1 m.p./5 zatrudnionych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
Drogi: dostêpnoæ terenu od ulicy Potokowej (03782) lub Dolne M³yny (039-81)
Woda: z projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
Elektrycznoæ: z istniej¹cej i projektowanej sieci redniego i niskiego napiêcia;
Gaz: z projektowanej sieci gazowej n.c. zasilanej z istniej¹cej stacji red.-pom. IIo Potokowa;
Ogrzewanie: z sieci miejskiej, lokalnej lub indywidualne; wyklucza siê systemy lokalne i indywidualne na
paliwa sta³e;
cieki: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wody opadowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej;
Odpady sta³e: po wstêpnej segregacji na miejskie
sk³adowisko.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wzd³u¿ zbiornika 028-01 zachowaæ pas zieleni izolacyjnej o szerokoci 10,0 m.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Dachy strome o k¹cie
nachylenia powy¿ej 30°, ceramiczne lub w kolorze dachówki ceramicznej.
17.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
17.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania
decyzji administracyjnych: wody opadowe z terenów zabudowy jednorodzinnej zaleca siê odprowadzaæ powierzchniowo, w granicach w³asnej dzia³ki.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 032
2. POWIERZCHNIA 1,28 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
82 ULICA POTOKOWA, odcinek od ulicy Rakoczego
do pêtli autobusowej w rejonie ulicy Matemblewskiej
 ulica zbiorcza
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4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
26,0 ¸ 32,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: minimalny przekrój ulicy: jezdnia 1 x 2 pasy ruchu.
cie¿ka rowerowa 1 x 2 pasy ruchu, poza jezdni¹.
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 033
2. POWIERZCHNIA 2,01 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
81 ULICA DOLNE M£YNY  ulica lokalna
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
14,0 ¸ 22,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa f 500.
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: minimalny przekrój ulicy: jezdnia 1 x 2 pasy ruchu.
cie¿ka rowerowa 1 x 2 pasy ruchu, poza jezdni¹.
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: istniej¹ca magistrala
wodoci¹gowa f 500 winna przebiegaæ w pasie
chodnika, poza jezdni¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 034

2. POWIERZCHNIA 0,92 ha
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3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
81 ULICA DOLNE MIGOWO  istniej¹ca ulica dojazdowa
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 ¸ 16,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Minimalny przekrój ulicy: jezdnia 1 x 2 pasy ruchu.
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 035
2. POWIERZCHNIA 2,48 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
81 PROJEKTOWANA ULICA DOJAZDOWA
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
16,0 ¸ 30,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia f 350 mm
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Minimalny przekrój ulicy: jezdnia 1 x 2 pasy ruchu.
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: istniej¹cy gazoci¹g powinien przebiegaæ w pasie chodnika, poza jezdni¹.
Zalecany przebieg ulicy 035-81- jak na rysunku
planu
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 036
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
81 ULICA DOJAZDOWA
4. MINIMALNA SZEROKOC W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Minimalny przekrój ulicy: jezdnia 1 x 2 pasy ruchu lub jednoprzestrzenny ci¹g pieszo-jezdny.
Placyk zawrotowy o wymiarach min. 12,5 x
12,5 m
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 037
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
81 CI¥G PIESZO  JEZDNY
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
6,0 ¸ 10,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: przekrój jednoprzestrzenny.
Placyk zawrotowy o wymiarach min. 12,5 x
12,5 m
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
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10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.

10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC

1. NUMER TERENU 038
2. POWIERZCHNIA 0,66 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
81 PROJEKTOWANY CI¥G PIESZO-JEZDNY DO UL.
RAKOCZEGO
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
8,0 ¸ 20,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: przekrój jednoprzestrzenny.
Placyk zawrotowy o wymiarach min. 12,5 x
12,5 m
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

1. NUMER TERENU 040
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
81 PROJEKTOWANY CI¥G PIESZO  JEZDNY
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
5,0 ¸ 8,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: przekrój jednoprzestrzenny.
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 039
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
81 PROJEKTOWANY CI¥G PIESZO  JEZDNY
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
6,0 ¸ 8,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: przekrój jednoprzestrzenny.
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 041
2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
81 PROJEKTOWANE CI¥GI PIESZO-JEZDNE WRAZ
Z SIÊGACZEM WE WSCHODNIEJ CZÊCI TERENU
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m, siêgacz 4,5m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: przekrój jednoprzestrzenny.
Placyki zawrotowe o wymiarach min. 12,5 x
12,5 m
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
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10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 042
2. POWIERZCHNIA 0,36 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
81 PROJEKTOWANY CI¥G PIESZO  JEZDNY
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: przekrój jednoprzestrzenny.
cie¿ka rowerowa o przekroju 1 x 2 pasy ruchu
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych: nie ustala
siê
10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0904
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 043
2. POWIERZCHNIA 1,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
83 PROJEKTOWANA ULICA G£ÓWNA, TZW. NOWA
ABRAHAMA
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
50,0 ¸ 60,0 m z lokalnym poszerzeniem do 106,0 m.
w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Rakoczego
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: minimalny przekrój ulicy: jezdnie 2 x 3 i 2 x 2 pasy ruchu.
Prêdkoæ projektowa: 70 km/h.
cie¿ka rowerowa 1 x 2 pasy ruchu, poza jezdni¹.

Bezkolizyjne skrzy¿owanie z ulic¹ Rakoczego z powi¹zaniami umo¿liwiaj¹cymi wjazd i zjazd z ulicy
g³ównej na ulicê Rakoczego.
Stawka procentowa: 0%
10.2.Informacje o terenach i obiektach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych: W liniach rozgraniczaj¹cych projektowana linia elektroenergetyczna 110 KW.
10.3.Zalecenia, nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brêtowa  Nowca, Dolnych M³ynów, Migowa w Gdañsku w skali
1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice opracowania planu,
2) tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania wyodrêbnione liniami rozgraniczaj¹cymi,
3) granice strefy ochronnej od uci¹¿liwych obiektów,
4) granice terenów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹,
5) granice ochrony archeologicznej,
6) linie zabudowy,
7) zasady projektowanych podzia³ów w³asnociowych.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego.
§7
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego jednostki urbanistycznej Brêtowo,
zatwierdzony Zarz¹dzeniem Nr 53/76 Prezydenta
Miasta Gdañska z dnia 29 padziernika 1976 r. (Dz.
Urz. WRN w Gdañsku z 1977 r. Nr 4, poz. 25) z pón.
zm.;
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dnia 30 wrzenia 1993 r., poz. 102).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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§2

UCHWA£A Nr XXXV/62/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 29 maja 2002 r.

Pozosta³e postanowienia Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w Wicku pozostaj¹ bez zmian.
§3

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVII/35/2000 Rady Gminy Wicko z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Wicku.
Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz

§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Wicku dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1. W § 8 Regulaminu Organizacyjnego pracownicy obs³ugi skrela siê pkt 3 i 4 o brzmieniu:
3. Kierowca autobusu
4. Kierowca autobusu II.
2. Za³¹cznik Nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie okrelone za³¹cznikiem do niniejszej
uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXV/62/2002
Rady Gminy Wicko z dnia 29 maja 2002 r.
Za³¹cznik Nr 8
Do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w Wicku

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZÊDU GMINY W WICKU

R a d a G m in y
Z a r z ¹ d G m in y
W ó jt G m in y

R ad ca P ra w n y

S k a rb n ik G m in y

S e k re ta rz G m in y

Z -c a W ó jta

R e fe ra t
F in a n so w y

S ta n o w isk o d s.
o b s ³u g i R a d y
i Z a rz¹ d u

R e fe ra t
O w ia ty

S t. d s.te c h n ic z n o
k a n c e la ry jn y c h
i OC

S t. d s .
o b y w a telsk ich , U S C

P e ³n o m o cn ik
o ch ro n y

S t. d s . k a d r,
k u ltu ry , tu ry sty k i
i p ro m o c ji g m in y
S ta n o w isk o d s.
g o sp o d a rk i
g ru n ta m i
S t.d s . ro ln y c h ,
d ro g o w n ic tw a i
o ch ro n y ro d o w isk a

S t. d s . in w e sty c ji
p la n o w a n ia i
d zia ³a ln o  ci g o sp .
S t. d s . k o n se rw a c ji
w o d o c i¹g ó w i

zao p a trz. w w o d ê

S p rz ¹ ta cz k a

S t. d s. b e z ro b o cia ,
d o d atk ó w
m ie szk a n io w y ch .,
w y m ia ru i p o b o ru
o p ³at za w o d ê i ciek i

R o b o tn ik G o sp o d arczy
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§5

ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 3
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2002 r.

Kto wykracza przeciwko przepisom niniejszego zarz¹dzenia podlega karze pieniê¿nej, o której mowa w art. 56
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U.
Nr 32, poz. 131 z pón. zm.).

w sprawie nurkowañ na wraki.
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 poz. 131, z 1994 r. Nr
27 poz. 96, z 1995 r. Nr 7 poz. 31 i Nr 47 poz. 243, z 1996
r. Nr 34 poz. 145, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, z 1999 r. Nr 70
poz. 778, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1321, z
2001 r. Nr 129 poz. 1441) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§6
Traci moc zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 4 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie nurkowañ na wraki (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 72,
poz. 876, Dz. Urz. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego Nr 50,
poz. 809).

§1

§7

Zarz¹dzenie reguluje sprawy nurkowañ na wraki w
obszarach morskich nale¿¹cych do w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.

§2
Nurkowania na wraki lub ich pozosta³oci w obszarach
morskich, o których mowa w § 1, mog¹ byæ prowadzone
po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Urzêdu Morskiego w
Gdyni. W celu uzyskania akceptacji, z dwutygodniowym
wyprzedzeniem od daty planowanego nurkowania nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Morskim w Gdyni informacjê o programie nurkowania, obejmuj¹c¹ w szczególnoci:
 wspó³rzêdne geograficzne miejsca planowanego
nurkowania,
 datê rozpoczêcia i zakoñczenia planowanego nurkowania,
 nazwê jednostki p³ywaj¹cej, z której nurkowanie ma
byæ prowadzone,
 port bazowania wy¿ej wymienionej jednostki,
 cel i zakres prowadzonego nurkowania.
§3
Dyrektor Urzêdu Morskiego w Gdyni mo¿e zakazaæ
przeprowadzenia nurkowania w przypadku, gdy:
 zachodzi ryzyko spowodowania zanieczyszczenia
rodowiska morskiego poprzez naruszenie znajduj¹cych siê na wraku substancji szkodliwych dla rodowiska,
 zachodzi ryzyko natrafienia na zatopion¹ broñ chemiczn¹,
 zachodzi ryzyko spowodowania eksplozji,
 wrak podlega szczególnej ochronie kulturowej (np.:
posiada status podwodnego cmentarzyska),
 je¿eli jest to konieczne ze wzglêdu na bezpieczeñstwo ¿eglugi (np.: manewry wojskowe).
§4
Podmioty prowadz¹ce nurkowania obowi¹zane s¹ do:
 umo¿liwienia s³u¿bom inspekcyjnym Urzêdu Morskiego w Gdyni dostêpu do danych uzyskanych w wyniku
prowadzonego nurkowania,
 umo¿liwienia pobytu przedstawiciela Urzêdu Morskiego w Gdyni na pok³adzie statku, z którego prowadzone s¹ nurkowania,
 nienaruszania konstrukcji wraka lub jego czêci jak równie¿ ³adunku bez uzyskania zgody Dyrektora Urzêdu
Morskiego w Gdyni.

Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
p.o. A. Królikowski

1180
UCHWA£A Nr 291/XLVII/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubkowie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i art. 31 ust. 2 ustawy
z dnia 6 lipca 1998 r.  Ordynacja Wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików wojewódzkich. (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 z pón. zmianami), Rada Gminy Krokowa uchwala, co nastêpuje:
§1
W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw tworzy siê obwód g³osowania dla pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubkowie.
§2
Obwodowi g³osowania, o którym mowa w § 1 nadaje
siê numer 6.
§3
Siedziba obwodowej komisji wyborczej Nr 6 w Lubkowie znajduje siê w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubkowie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr 292/XLVII/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Krokowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z pón. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 w
zwi¹zku z art. 89 ust. 2 oraz art. 92, pkt 2 ustawy z dnia 16
Numer
okrêgu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z
pón. zm., z 1998 r. Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, z 2002 r. Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz.
220) Rada Gminy Krokowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Na wniosek Wójta Gminy dokonuje siê podzia³u gminy Krokowa na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy
Krokowa oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu:

Granice okrêgu
Bia³ogóra, Górczyn, S³uchowo
Prusiewo, Brzyno
Wierzchucino
¯arnowiec
Odargowo, Dêbki
Krokowa,
Goszczyno (£êtowice, Szary Dwór)
Lisewo, Jeldzino (Glinki)
Minkowice, Parszczyce
S³awoszyno
Karwieñskie B³ota I i II (S³awoszynko)
K³anino (Parszkowo), Sulicice
Lubkowo, Ty³owo, (D¹browa), Lubocino, Sobieñczyce
(Sobieñczyce Myliwka), Karlikowo, wiecino, Po³chówko

Liczba radnych
wybieranych w okrêgu
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej mieci siê w budynku Urzêdu Gminy w Krokowej ul. Szkolna 2.
§2

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwala siê podzia³ miasta Kwidzyna na okrêgi wyborcze ustalaj¹c ich granice i numery oraz liczbê radnych
wybieranych w tych okrêgach, jak w za³¹cznikach nr 1 i 2
do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

1182
UCHWA£A Nr XLIV/379/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

w sprawie podzia³u miasta na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okrêgach.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z 1998 r., zm. Nr
160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLIV/379/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

PODZIA£ MIASTA KWIDZYNA NA OKRÊGI WYBORCZE
Nr okrêgu

I

Granice okrêgu
Akacjowa, Baczyñskiego, Broniewskiego, Chmielna, Cicha, Fredry, Gêbika, Gospodarcza,
Grunwaldzka (od nr 21 do koñca), Kasprowicza, Klonowa, Kochanowskiego, Kolista,
Korczaka, Krañcowa, Lena, £amana, Matejki, Mi³a, Mi³osna, M³ynarska, Moniuszki,
Orzechowa, Piêkna, Poligonowa, Polna, Reymonta, S³owackiego, Spokojna, Sportowa, Stawki,
Studzienna, Topolowa, Wiejska, Wielka, Wschodnia, Wspólna, Wybickiego, Zacisze,
Zamiejska, Zielna, ¯eromskiego, ¯wirowa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Boles³awa Chrobrego, Boles³awa Krzywoustego, Ch³odna, Gimnazjalna, Grunwaldzka (od nr 5
do nr 20), Harcerska, Junaków, Konarskiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Krótka,
Lubawska, Mickiewicza, Mieszka I, Orla, Owcza, Piastowska, Sienkiewicza, Sokola, Staszica,
Szeroka, Warszawska (od nr 24 do koñca), W¹brzeska, Wodna, Ziemowita, Zuchów, ¯abia.
Batalionów Ch³opskich (nr 25, 38, 40, 42, 44), B³ogos³awionej Doroty, Bolka i Lolka,
Braterstwa Narodów, Brodnicka, Calineczki, Chopina, Cypiska, Czerwonego Kapturka,
Daszyñskiego, D³uga, Furmañska, Gdañska, Górna, Graniczna, Jacka i Agatki, Katedralna,
Konopnickiej, Kopernika (nr 4, 6, 7, 10), Kociuszki (od nr 4 do nr 13), Krasnoludków, Krêta,
Kubusia Puchatka, £¹kowa, Magazynowa, Makuszyñskiego, Malborska, Ma³a, Mylna,
Pi³sudskiego (nr parzyste od nr 2 do nr 22 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 25), Plac Plebiscytowy,
Podgórna, Podjazdowa, Poraziñskiej, Pó³nocna, Prosta, Radzyñska, Rzemielnicza, S³owiañska,
Spó³dzielcza, Storczykowa, Sztumska, Targowa, Tczewska, Tuwima, Warszawska (od nr 1 do
nr 23), Widok, Zamkowa Góra, Zbo¿owa, Zdrojowa, Zduñska, Zimna, ¯elazna, ¯urawia,
¯wirki i Wigury, ¯ytnia, 15 Sierpnia, 3 Maja.
Basztowa, Batalionów Ch³opskich (nr 35, 41, 43, 56, 58, 60, 62, 66, 68), Bema, Che³miñska,
Drzyma³y, Grudzi¹dzka, Hallera, Kamienna, Karowa, Ko³o, Ko³³¹taja, Kopernika (od nr 19 do
koñca), Kocielna, Kociuszki (od nr 14 do koñca), £u¿ycka, Miedziana, Odrowskiego,
Ogrodowa, Pi³sudskiego (nr parzyste od 24 do koñca i nieparzyste od nr 17 do koñca),
Plantowa, Po³omskiego, Po³udniowa, Przyrzeczna, Radosna, Sikorskiego, Spacerowa,
Starozamkowa, lepa, Toruñska, Willowa, Wilana, 11 Listopada.

II

III

IV

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLIV/379/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2002 r.
LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH W OKRÊGACH WYBORCZCYH DO RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE
Numer okrêgu
I
II
III
IV
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UCHWA£A Nr XLIV/380/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie podzia³u miasta Kwidzyna na obwody g³osowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z 1998 r. zm. Nr
160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Liczba radnych
6
5
5
5
dowych komisji wyborczych jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXIII/302/01 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie podzia³u
miasta Kwidzyna na obwody g³osowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§1
Uchwala siê podzia³ miasta Kwidzyna na obwody g³osowania okrelaj¹c granice, numery oraz siedziby obwo-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLIV/380/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

PODZIA£ MIASTA KWIDZYNA NA OBWODY G£OSOWANIA
Numer Obwodowej
Komisji Wyborczej

Granice obwodu g³osowania  ulice

1

„Zdrowie” sp. z o.o. Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
„Zdrowie” sp. z o.o. Niepubliczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej
ul. Hallera 31

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kamienna, Karowa, Ko³o, £u¿ycka, Miedziana,
Odrowskiego, Plantowa, Po³udniowa, Radosna,
Toruñska,
Hallera, Po³omskiego, Przyrzeczna, Sikorskiego,
Willowa,
11 Listopada, Basztowa, Che³miñska,
Grudzi¹dzka, Ko³³¹taja, Kopernika (od nr 19 do
koñca), Kocielna, Kociuszki (od nr 14 do
koñca), Pi³sudskiego (nr parzyste od nr 24 do
koñca i nieparzyste od nr 17 do koñca),
Batalionów Ch³opskich (nr 35, 41, 43, 56, 58, 60,
62, 66, 68), Bema, Drzyma³y, Ogrodowa,
Spacerowa, Starozamkowa, lepa, Wilana,
Batalionów Ch³opskich (nr 25, 38, 40, 42, 44),
B³ogos³awionej Doroty, Gdañska, Górna,
Katedralna, Krêta, £¹kowa, Ma³a, Podjazdowa,
Prosta, Widok, Zamkowa Góra, Zduñska, ¯elazna,
¯wirki i Wigury,
15 Sierpnia, Braterstwa Narodów, Chopina (nr
nieparzyste od nr 1 do 7 i parzyste od nr 2 do nr
16), Magazynowa, Pi³sudskiego (nr parzyste od nr
2 do nr 22 i nieparzyste od nr 1 do nr 25), Plac
Plebiscytowy, S³owiañska, Targowa, Zbo¿owa,
3 Maja, Chopina (nr nieparzyste od nr 9 do koñca i
parzyste od nr 18 do koñca), Daszyñskiego,
Konopnickiej, Kopernika (nr 4, 6, 7, 10),
Kociuszki (od nr 4 do nr 13), Mylna, Podgórna,
Spó³dzielcza, Sztumska, liska, Warszawska (od
nr 1 do nr 23),
Dom Pomocy Spo³ecznej dla Doros³ych,
Brodnicka, Furmañska, Graniczna, Malborska
(bez nr 18), Pó³nocna, Radzyñska, Tczewska,
Zdrojowa, Zimna, ¯urawia, ¯ytnia,
Bolka i Lolka, Calineczki, Cypiska, Czerwonego
Kapturka, D³uga, Jacka i Agatki, Krasnoludków,
Kubusia Puchatka, Makuszyñskiego, Poraziñskiej,
Rzemielnicza, Storczykowa, Tuwima,
Boles³awa Chrobrego, Królowej Jadwigi,
Boles³awa Krzywoustego, Lubawska, Owcza,
Piastowska (nr nieparzyste od nr 1 do koñca i
parzyste od nr 12 do koñca), Sokola, W¹brzeska,
Ziemowita, ¯abia,
Gimnazjalna, Harcerska, Junaków, Konarskiego,
Krótka, Mieszka I, Orla, Piastowska (nr 4, 6, 8),
Szeroka, Warszawska (od nr 24 do koñca),
Wodna, Zuchów,

14

Ch³odna, Staszica,

15

Grunwaldzka (od nr 5 do nr 20), Krasickiego,
Mickiewicza, Sienkiewicza,

16
17
18
19

20

21

Baczyñskiego, Krañcowa, Matejki, S³owackiego,
Wschodnia, ¯eromskiego (nr nieparzyste od nr 1
do nr 67 i parzyste od nr 2 do nr 36c),
Broniewskiego, Kasprowicza (od nr 22 do koñca),
Reymonta,
Cicha, Gêbika, Korczaka, Lena, Mi³a, Spokojna,
Sportowa, Topolowa, Wiejska, Wspólna, Zacisze,
Zamiejska, Zielna,
Akacjowa, Chmielna, Gospodarcza, Klonowa,
Mi³osna, M³ynarska, Orzechowa, Polna,
Fredry, Grunwaldzka (od nr 21 do koñca),
Kasprowicza (od nr 3 do nr 21), Kochanowskiego,
Kolista, £amana, Moniuszki, Piêkna, Poligonowa,
Stawki, Studzienna, Wielka, Wybickiego,
¯eromskiego (nr nieparzyste od nr 69 do koñca i
parzyste od nr 38 do koñca), ¯wirowa,
Zak³ad Karny.

Zespó³ Szkó³ Nr 3
ul. Kamienna 18
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. Hallera 5
Centrum Komputerowo – Jêzykowe
ul. 11 listopada 13
Technikum Przemys³u Wikliniarsko 
Trzciniarskiego
ul. Ogrodowa 6
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2
ul. Katedralna 5

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1
ul. S³owiañska 17

Szko³a Podstawowa Nr 4
ul. Warszawska 13
Dom Pomocy Spo³ecznej dla
Doros³ych
ul. Malborska 18
Szko³a Podstawowa Nr 3
ul. Malborska 85
Zak³ad Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
ul. Owcza 7

Przedszkole Niepubliczne Nr 3
ul. Kazimierza Wielkiego 2

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
ul. Konarskiego 12
Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych
ul. Staszica 27
Szko³a Podstawowa Nr 2
(sala gimnastyczna)
ul. Mickiewicza 3
Zespó³ Szkó³ Nr 2
ul. Mickiewicza 56 B
Przedszkole Niepubliczne Nr 2
ul. Kasprowicza 20 F
Zespó³ Szkó³ Budowlanych
ul. Polna 24
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. S³oneczna 2
Szko³a Podstawowa Nr 6
ul. Grunwaldzka 54
Zak³ad Karny
ul. Lotnicza 1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy

UCHWA£A Nr XL/25/2002
Rady Gminy £êczyce
z dnia 29 czerwca 2002 r.

§3

w sprawie ustalenia podzia³u na okrêgi wyborcze, ich
numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w
okrêgu wyborczym.
Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220), art. 92 ust.
2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z
1998 r. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy £êczyce, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszenie na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy £êczyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

§1
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XL/25/02
Rady Gminy £êczyce
z dnia 29 czerwca 2002 r.

Ustala siê dla Gminy £êczyce podzia³ na okrêgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbê radnych wybieranych
w okrêgu wyborczym okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Nr okrêgu
wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8

Liczba radnych
wybieranych
w okrêgu
wyborczym

Granice okrêgu
So³ectwo:
Bo¿epole Wielkie, Bo¿epole Ma³e, Chmieleniec
So³ectwo:
Brzeno, Kisewo, Strzelêcino
So³ectwo:
Kaczkowo, Chrzanowo, Wysokie, wietlino
So³ectwo:
£êczyce
So³ectwo:
Roz³azino
So³ectwo:
Dziêcielec, Nawcz, £ówcz
So³ectwo:
Strzebielini Wie, £êczyn Górny

3
2
1
3
1
1
1

So³ectwo:
Strzebielino Osiedle

3
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§2

UCHWA£A Nr XLI/177/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 27 czerwca 2002 r.

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

w sprawie zmiany liczby radnych w dwóch okrêgach
wyborczych na terenie gminy Ostaszewo.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón.zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr 11/98 Zarz¹du Gminy w Ostaszewie z
dnia 21 sierpnia 1998 roku w sprawie okrêgów wyborczych do wyboru Rady Gminy Ostaszewo dokonuje siê
nastêpuj¹cych zmian:
1. Nr okrêgu 3 Ostaszewo liczba radnych 4.
2. Nr okrêgu 7 Palczewo liczba radnych 2.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski

1186
UCHWA£A Nr XLII/179/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr XLI/177/2002 Rady
Gminy Ostaszewo z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie
zmiany liczby radnych w dwóch okrêgach wyborczych
na terenie Gminy Ostaszewo.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.

 2327 

Poz. 1186

Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XLI/177/2002 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany liczby
radnych w dwóch okrêgach wyborczych na terenie Gminy Ostaszewo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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