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1212
UCHWA£A Nr XI/83/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230; z 1984 r. Nr 34,
poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r. Nr 35, poz.
192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1990 r. Nr 73, poz. 431; z
1991 r. Nr 73, poz. 321; z 1991 r. Nr 94, poz. 419; z 1993 r.
Nr 40, poz. 184; z 1996 r. Nr127, poz. 593; z 1997 r. Nr
113, poz. 732; z 1997 r. Nr 121, poz. 770; z 1997 r. Nr 113,
poz. 732; z 1997 r. Nr 88, poz. 554; z 1998 r. Nr 106 poz.
668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 60, poz. 610; z 2001 r. Nr 60, poz. 610) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 jako za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Ustka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XI/83/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 27 grudnia 2001 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH na 2002 rok
I. Raport diagnostyczny Problemów
Alkoholowych w Gminie Ustka za rok 2000
1. WSTÊP.
Niniejszy raport ma charakter diagnozy obejmuj¹cej
podstawowe problemy spo³eczne, zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu w Gminie Ustka w roku 2000. Sporz¹dzony zosta³ na podstawie ankiet przeprowadzonych
wród 92 uczniów klas I-III gimnazjum, nauczycieli gimnazjum i szkó³ podstawowych oraz sondy wród mieszkañców gminy przeprowadzonej przez pracowników
socjalnych Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej, a tak¿e danych zebranych od s³u¿b zawodowo
stykaj¹cych siê z problemem alkoholizmu na terenie
Gminy.
Rozmiary problemów alkoholowych w gminie zale¿¹
od wielu czynników, a szczególne znaczenie ma tu ogólnie niski poziom wiedzy spo³eczeñstwa o problemach
alkoholowych i sposobie ich rozwi¹zywania.
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Gminna mapa problemów alkoholowych sk³ada siê z
nastêpuj¹cych obszarów:
1) szkody u osób pij¹cych  uszkodzenia zdrowia i rozwoju psychofizycznego, samozniszczenie,
2) szkody u cz³onków rodzin z problemem alkoholowym
 demoralizacja, ubóstwo, obni¿enie szans kariery ¿yciowej, zjawiska przemocy, zaburzenia somatyczne i
emocjonalne, spowodowane wychowywaniem siê w
rodzinach alkoholowych,
3) naruszanie prawa i porz¹dku oraz norm spo³ecznych
przez osoby nietrzewe, przestêpczoæ nietrzewych,
4) demoralizacja rodowiska lokalnego poprzez np. sprzeda¿ alkoholu nieletnim i nietrzewym, zachowania patologiczne  szczególnie osób d³ugotrwale bezrobotnych.
Rozmiary problemów alkoholowych w naszej gminie
w roku 2000 obrazuje poni¿sze zestawienie. Ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne gminy, tj. du¿y nap³yw
turystów w sezonie letnim w pasie nadmorskim oraz
wysoki stopieñ bezrobocia zosta³y przyjête maksymalne wskaniki do wyliczeñ.
PROBLEMY ALKOHOLOWE W GMINIE USTKA
(dane szacunkowe wyliczone wed³ug wskaników
Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych  2000)
Ludnoæ ogó³em 7.464 mieszkañców, w tym:
 2.018 w wieku przedprodukcyjnym do 18 lat
 2.044 kobiety w wieku produkcyjnym
 2.527 mê¿czyni w wieku produkcyjnym
 591 kobiety w wieku poprodukcyjnym
 284 mê¿czyni w wieku poprodukcyjnym
 810 dzieci i m³odzie¿ uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjum
1. Liczba uzale¿nionych od alkoholu  2% populacji ok.
149 osób.
2. Doroli ¿yj¹cy w otoczeniu alkoholika (wspó³ma³¿onkowie, rodzice  4% populacji) ok. 218 osób.
3. Dzieci wychowuj¹ce siê w rodzinach alkoholików  4%
populacji ok. 320 osób.
4. Osoby pij¹cy szkodliwie nie uzale¿nione od alkoholu 
7% populacjik. 380 osób.
W gminie Ustka licz¹cej 7.464 mieszkañców sta³ych na
jeden punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych przypada
169 osób.
Dodatkowo w okresie sezonu letniego iloæ ta zwiêksza siê o 80% sezonowych punktów detalicznych i gastronomicznych w pasie nadmorskim.
W tej sytuacji trudno jest mówiæ o jakiejkolwiek kontroli rynku alkoholowego, a bior¹c pod uwagê nap³yw
oko³o 50 tys. turystów w sezonie letnim na mapie rysuje
siê diametralnie inny obraz problemu. Ograniczenie punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych utrudnia przewiadczenie sprzedawców, w³adz gminy, a tak¿e samych
konsumentów, ¿e piwo jest zwyk³ym napojem.
Bardzo dobitnie wiadczy o tym fakt, ¿e w ankiecie
M³odzie¿ i alkohol na 92 dzieci z naszego gimnazjum na
pytanie: Jaki alkohol pijesz najczêciej? w przypadku
piwa odpowiedzia³o twierdz¹co 51 osób, wódki  5-ro,
natomiast 22 -je odpowiedzia³o nigdy nie pijam alkoholu. Z powy¿szej ankiety wynika równie¿, ¿e a¿ 45-ro dzieci
kupi³o w sklepie samodzielnie piwo, natomiast wódkê 
12 -ro.
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Niezale¿nie od tego jak bêdziemy oceniaæ obecnoæ
alkoholu w ¿yciu spo³ecznym naszej gminy faktem jest,
¿e 78 rodzin, w których ¿yje 324 osoby, ze wzglêdu na
alkoholizm ojca, matki lub ich obojga, s¹ objête sta³¹
opiek¹ socjaln¹ Miejsko  Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
Koszt wiadczeñ pokrywanych z bud¿etu centralnego
i Gminy za rok 2000 wyniós³ 12.300 z³.
Nastêpnym problemem jest wysokie bezrobocie strukturalne, które w naszej gminie wynosi 27%, co oznacza, ¿e ok. 900 mieszkañców naszej gminy nie posiada
sta³ego zatrudnienia. Z danych szacunkowych wynika,
¿e ze wzglêdu na alkoholizm a¿ 149 osób nie bêdzie w
stanie nigdy podj¹æ zatrudnienia a co za tym idzie nie
ma ¿adnych szans ¿yciowych.
W zwi¹zku z tym nale¿y przewidywaæ zwiêkszone wydatki z bud¿etu Gminy na wiadczenia socjalne w latach nastêpnych, nie mówi¹c ju¿ o szkodach spo³ecznych, które nie zawsze s¹ wymierne.
Szkody spo³eczne, wynikaj¹ce z nadu¿ywania alkoholu trudno oszacowaæ, bêd¹ one skutkowa³y jeszcze na
nastêpne pokolenia. Osoby pij¹ce nadmiernie bowiem,
nara¿aj¹ swoich bliskich na urazy fizyczne i psychiczne.
Niniejsza diagnoza nie zawiera analizy zaburzeñ zachowañ powodowanych nietrzewoci¹ ze wzglêdu na niemo¿noæ uzyskania danych z Komisariatu Policji w tej
sprawie.

2. Alkohol a m³odzie¿.
Na 810 uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum terenu naszej gminy, a¿ 200 dzieci pochodzi z rodzin z
grupy ryzyka alkoholowego.
Z badañ ankietowych, przeprowadzonych w grupie 92
uczniów klas koedukacyjnych gimnazjum 72 odpowiedzia³o twierdz¹co na pytanie Czy zdarzy³o ci siê piæ
jaki alkohol w ¿yciu?, tylko 20 osób odpowiedzia³o,
¿e Nigdy nie pij¹ alkoholu.
W tej grupie tylko 39 osób odpowiedzia³o, i¿ nie pi³o
¿adnego alkoholu w ci¹gu 12 miesiêcy.
Najliczniejsza grupa, bo a¿ 24 dzieci pi³o po raz pierwszy alkohol w wieku 10  12 lat, a 8-ro przed siódmym
rokiem ¿ycia.
Zatrwa¿aj¹cym jest fakt, ¿e a¿ 10-ro dzieci, tj. 12% pi³o
alkohol z rodzicami
Nasilanie siê spo¿ycia napojów alkoholowych przez
dzieci i m³odzie¿ jest bardzo powa¿nym zagro¿eniem,
prowadzi do naruszania prawa i porz¹dku publicznego i innych zachowañ patologicznych, w tym równie¿
ogranicza ich karierê zawodow¹ i ¿yciow¹.
3. Rynek alkoholowy.
Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2000 roku w gminie
znajdowa³o siê 44 punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych, dzia³aj¹cych przez ca³y rok, w tym z napojami
przeznaczonymi do spo¿ycia:
 w miejscu sprzeda¿y  9
 poza miejscem sprzeda¿y  35
Iloæ zezwoleñ wg. zawartoci alkoholu przedstawia siê
nastêpuj¹co:

A. Punkty z napojami do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y (detalicznej)
Rodzaj zezwolenia

Iloæ zezwoleñ w 2000

Iloæ zezwoleñ w 1999

Wzrost %

do 4,5% zawartoci alkoholu

35

35

0

od 4,5 % do 18%
powy¿ej 18%

30

30

0

19

19

0

B. Punkty z napojami przeznaczonymi do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y (gastronomia)
Rodzaj zezwolenia

Iloæ zezwoleñ w 2000 r.

Iloæ zezwoleñ w 1999 r.

do 4,5% zawartoci alkoholu

9

13

od 4,5% do 18%

9

9

powy¿ej 18%

3

4

Liczba mieszkañców przypadaj¹cych na 1 punkt sprzeda¿y ogó³em wynios³a 169,63 w tym z napojami o zawartoci
powy¿ej 18% zawartoci alkoholu 339,27.
4. Profilaktyka problemów alkoholowych.
Zasoby gminy w sferze rozwi¹zywania problemów alkoholowych s¹ niewielkie. Poradnia A w Ustce zosta³a
zlikwidowana. Samodzielny Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzale¿nieñ w Ustce czêciowo przejê³a klientów dawnej Poradni A, jednak¿e nie prowadzi
programu terapeutycznego.
Najbli¿sz¹ placówk¹ leczenia odwykowego, w której
prowadzone s¹ programy terapeutyczne dla uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych jest Samodzielny Publicz-

ny ZOZ Poradnia Leczenia Odwykowego w S³upsku,
ul. W. Polskiego 50 a placówk¹ stacjonarnego leczenia
uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ  Oddzia³ Lubuczewo.
W miecie Ustka istnieje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, ponadto gmina
wspó³pracuje z Domem Interwencji Kryzysowej dla
Ofiar Przemocy PCK o/S³upsk, dofinansowuj¹c program w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci z
rodzin alkoholowych i ofiar przemocy tam przebywaj¹cych. Nasza Gmina prowadzi Punkt Konsultacyjny dla
osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nioncyh od alkoholu
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w budynku Urzêdu Gminy w Ustce.Od roku istnieje
grupa samopomocowa AA Przystañ w Objedzie. We
wszystkich szko³ach podstawowych z terenu gminy i
gimnazjum s¹ prowadzone zajêcia pozalekcyjne w godzinach popo³udniowych z programem profilaktycznowychowawczym z elementami profilaktyki uzale¿nieñ.
Wszystkie programy uzyska³y pozytywn¹ opiniê Pe³nomocnika Zarz¹du Województwa Pomorskiego ds.
realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Jako integralna czêæ tych programów w okresie wakacji organizowane s¹ kolonie dla dzieci z rodzin alkoholowych i patologicznych. Ponadto w 12-stu grupach prowadzony
by³ szkolny program profilaktyczny Drugi elementarz
czyli program 7 kroków.
Elementem profilaktyki alkoholowej w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej W zdrowym ciele  zdrowy
duch dla dzieci i m³odzie¿y naszych szkó³ organizowanej przez Miêdzyszkolny Klub Sportowy Orze³ w
Objedzie by³a pierwsza i druga edycja Programu Profilaktycznego NOE.
Zajêcia w wietlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w
Szkole Podstawowej w Wytownie prowadzone s¹ po
4 godziny dziennie z wyj¹tkiem niedziel.
Grupy socjoterapeutyczne prowadzi pedagog i psycholog oraz dwóch wychowawców  absolwentów kursu
socjoterapii. Program wietlicy zosta³ zaopiniowany
przez pe³nomocnika Zarz¹du Województwa, jako socjoterapeutyczny. Do placówki tej dowo¿one s¹ dzieci
z Machowina i Redwanek a tak¿e jeden raz w tygodniu
uczêszcza m³odzie¿ szkó³ ponadpodstawowych. Ze
rodków przeznaczonych w bud¿ecie gminy na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ds. prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej
wród dzieci i m³odzie¿y zosta³ przeszkolony zespó³
osób sk³adaj¹cy siê g³ównie z nauczycieli i pedagogów. Zasoby gminy w tym zakresie s¹ znaczne, dziêki
czemu nasze szko³y i placówki s¹ w stanie prawid³owo
prowadziæ zadania z zakresu pomocy pedagogicznopsychologicznej zarówno dzieciom jak i rodzicom, w
tym równie¿ profilaktyki uzale¿nieñ.
W tym celu wszyscy dyrektorzy szkó³ ukoñczyli Lokalny Kurs Przeciwdzia³ania Przemocy prowadzony przez
Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz szkolenie nt. Dzieci Alkoholików  Doros³e dzieci Alkoholików organizowane przez £ódzk¹ Fundacjê Pomocy
Osobom Uzale¿nionym UWOLNIENIE.
Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia profilaktyczno-wychowawcze we wszystkich szko³ach i gimnazjum ukoñczyli
nastêpuj¹ce szkolenia:
1. Kurs Socjoterapii  organizator: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizuj¹cego, Filia Koszalin  9 osób.
Dla absolwentów tego kursu uprawnienia pedagoga
rodzinnego uzyska³y 2 osoby.
2. Kurs Program Wspierania Rodziny i uprawnienia do
prowadzenia programu w szko³ach uzyska³o 21 osób.
Program jest rekomendowany przez PARPA jako profilaktyczny, obejmuje prace z rodzicami w nastêpuj¹cych obszarach:
 pomoc rodzicom w rozwi¹zywaniu problemów w
wychowaniu dziecka,
 wspó³praca z rodzicami w procesie nauczania i wychowania,

3.

4.
5.

6.

7.

6.
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 interwencja w rodzinê w sytuacji alkoholizmu, przemocy, zaniedbania dziecka.
Szkolenie pn. Profilaktyka uzale¿nieñ od alkoholu 
trening umiejêtnoci wychowawczych ukoñczy³o 21
nauczycieli nauczania pocz¹tkowego.
Do prowadzenia interwencji kryzysowej w rodzinie zostali przeszkoleni pracownicy Miejsko-Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej. Cz³onkowie zespo³u
ukoñczyli nastêpuj¹ce szkolenia z zakresu pomagania
ofiarom i powstrzymywania sprawców pomocy domowej oraz wiedzy o chorobie alkoholowej:
1. Studium Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie  Organizator Instytut Psychologii Zdrowia Wa-wa  1
osoba.
2. Lokalny Kurs Przeciwdzia³ania Przemocy  organizator: Instytut Psychologii Zdrowia Wa-wa  2 osoby.
3. Kurs pn. Interwencja w kryzysie nowe formy pracy
socjalnej (programy zmniejszenia szkodliwoci picia)  organizator: Fundacja Pomocy Osobom Uzale¿nionym Uwolnienie £ód  2 osoby.
Studium Pomocy Psychologicznej  Instytut Psychologii Zdrowia Wa-wa  1 osoba
Szkolenie w zakresie wiedzy, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  organizator: Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
3 osoby.
Szkolenie dla obs³uguj¹cych Punkty Informacyjno-Konsultacyjne dot.: problemów alkoholowych  organizator: Orodek Terapii Uzale¿nieñ od Alkoholu, Szczecin
 1 osoba.
Kwalifikacje realizatora szkolnego programu profilaktycznego Drugi Elementarz, czyli program 7 kroków
uzyska³o 16-stu nauczycieli.
W miarê potrzeby do pracy w zespole w³¹czani s¹ dzielnicowi Komisariatu Policji.
W ramach dzia³añ informacyjnych Gminna Komisja wyda³a informator p.n. Choroba alkoholowa  jak pomóc
sobie i bliskim, zawieraj¹cy podstawowe informacje
o chorobie alkoholowej, wykaz i adresy grup samopomocowych oraz poradni odwykowych na terenie Ustki i S³upska.
Wnioski koñcowe.
Rozmiary i dolegliwoci wystêpuj¹cych problemów alkoholowych w naszej gminie tworz¹ powa¿ne zagro¿enie dla funkcjonowania ¿ycia spo³ecznego i ekonomicznego oraz kondycji zdrowotnej i moralnej spo³eczeñstwa. Przeciwdzia³anie tym zagro¿eniom wymaga
systematycznej i dobrze zorganizowanej dzia³alnoci
w zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Podejmowanie tych dzia³añ jest obowi¹zkiem gminy,
wynikaj¹cym z ustawy o wychowaniu w trzewoci.
Dzia³ania powinny byæ realizowane przez:
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych od alkoholu.
2. Organizacjê i prowadzenie programów profilaktycznych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i
m³odzie¿y.
3. Prowadzenie Szko³y dla Rodziców we wszystkich
szko³ach podstawowych i gimnazjum czyli praca z
rodzicami w nastêpuj¹cych obszarach:
 pomoc w rozwi¹zywaniu problemów w wychowaniu dziecka,
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 wspó³praca w procesie nauczania i wychowania,
 interwencja w rodzinê w sytuacji alkoholizmu, przemocy, zaniedbania dziecka.
4. Programy profilaktyczno-wychowawcze prowadzone
we wszystkich szko³ach i gimnazjum publicznym rozszerzyæ o pracê grupy na problemach dzieci bêd¹cych
uczestnikami tej¿e grupy (uwzglêdniaæ ich indywidualne role i problemy) tak aby spe³nia³y wymogi pracy
socjoterapeutycznej. Na bazie tych programów tworzenie wietlic profilaktyczno-wychowawczych w szko³ach podstawowych i gimnazjum.
5. Prowadzenie wietlicy profilaktyczno-wychowawczej w
szkole Podstawowej w Wytownie oraz wietlicy rodowiskowej w Pêplinie.
6. Organizowanie obozów letnich z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin alkoholowych i patologicznych jako integralna czêæ programu
okrelonego w punkcie 4.

7. Systematyczna edukacja spo³ecznoci gminy poprzez
ulotki, broszurki i inne kampanie.
8. Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi i zwi¹zkami wyznaniowymi w celu promocji zdrowia i propagowania zdrowych obyczajów.
9. Wspieranie grup abstynenckich  udostêpnianie pomieszczeñ dla grupy AA Przystañ w Objedzie.
10. Prowadzenie interwencji kryzysowej przez zespó³
s³u¿b zawodowo stykaj¹cych siê z problemami alkoholowymi, ofiarami i sprawcami przemocy domowej
przy Miejsko-Gminnym Orodku Pomocy Spo³ecznej.
Zadania wy¿ej wymienione inny byæ systematycznie
realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Skuteczna realizacja programu przyczyni siê do zapobiegania powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenia rozmiarów tych, które ju¿ wystêpuj¹, zwiêkszenie zasobów radzenia sobie z ju¿ istniej¹cymi problemami.

II. HARMONOGRAM DZIA£AÑ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2002
Lp.

Zadanie
Zwiêkszenie
dostêpnoci pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla
osób uzale¿nionych
od alkoholu

1.

Zamierzony
efekt dzia³ania
Zmniejszenie ju¿
istniej¹cych
i zapobieganie
powstawaniu
nowych
problemów
alkoholowych

Sposób realizacji
1.

Op³acenie kosztów
powo³ania bieg³ego
orzekaj¹cego
w przedmiocie
uzale¿nienia 
przygotowanie planu
motywacji do leczenia

2.

Zakup i dystrybucja
materia³ów edukacyjnoinformatycznych:
broszury, ulotki

3.

Prowadzenie grupy
wsparcia dla osób
uzale¿nionych od
alkoholu i cz³onków ich
rodzin
dwie grupy wed³ug
wskazañ M-G Orodka
Pomocy Spo³ecznej
16 godz. x 40 z³ x 2 grupy

1.

Koszt
ogólny (z³)
2.500

500

Termin
realizacji
ca³y rok

Osoba
odpowiedzialna
Przewodnicz¹ca
GKRPA

ca³y rok

pracownik
merytoryczny
UG Ustka

1.280

j.w.

RAZEM: 1.280 z³

2.

Udzielanie rodzinom,
w których wystêpuj¹
problemy alkoholowe
pomocy
psychospo³ecznej i
prawnej
a w szczególnoci
ochrony przed
przemoc¹ w rodzinie

1.

Pomoc ofiarom
i powstrzymywanie sprawców
przemocy,
rozpoznawanie
symptomów
przemocy.

4.

Prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla osób
uzale¿nionych i
wspó³uzale¿nionych od
alkoholu:
a) wynagrodzenie
dy¿uruj¹cego 24 z³/godz.
x 8 godz. m-cznie x 12 mcy = 2.304 z³

2.304

ca³y rok

pracownik
merytoryczny
UG Ustka

1.

Dofinansowanie
programu
profilaktycznego
edukacyjno-rozwojowego
prowadzonego w Domu
Interwencji Kryzysowej
przy PCK S³upsk jako
zorganizowana pomoc
psychologiczna dla dzieci
z rodzin alkoholowych i
ofiar przemocy tam
przebywaj¹cych

2.000

I kwarta³
III kwarta³

pracownik
merytoryczny
UG Ustka
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Prowadzenie
profilaktycznej
dzia³alnoci
informacyjnej
i edukacyjnej w
szczególnoci wród
dzieci i m³odzie¿y.

1.

2.

3.

1)

2)

Zorganizowana pomoc
psychologicznorozwojowa dzieciom
osób uzale¿nionych i
rodzin patologicznych.
Uczenie wczesnego
rozpoznawania
sygna³ów
wskazuj¹cych na
rozwijanie siê procesu
uzale¿nienia
Pomoc rodzicom
w rozwi¹zywaniu
problemów
w wychowaniu dziecka
Wspó³praca
z rodzicami
w procesie nauczania
i wychowania dziecka
Interwencja
w rodzinê
w sytuacji alkoholizmu,
przemocy,
zaniedbywania dziecka.

1.

a)

b)
c)
d)

Finansowanie wietlicy
profilaktyczno-wychowawczej
w SP w Wytownie prowadzenie grup
socjoterapeutycznych
umowy z pochodnymi: 80
godz. x 10 m-cy x 27 z³/godz.
= 21.600 z³;
zakup materia³ów i
wyposa¿enia: 1.600 z³;
zakup rodków ¿ywnoci:
5.500 z³;
transport: 8.000 z³

36.700 I-XII
z wy³.
m-cy
wakacyjnych

Dyrektor SP
w Wytownie,
Obs³uga
ekonomicznoadministracyjna
Dyrektor
ZOEASz.

RAZEM: 36.700 z³
2.

1)

Finansowanie programu
profilaktycznowychowawczego
prowadzonego w ramach zajêæ
pozalekcyjnych w szko³ach:
CHARNOWO
a) umowy zlecenia z
pochodnymi: 40 godz. x 10 mcy x 22 z³ = 8.800;
b) zakup materia³ów i
wyposa¿enia: 1.100 z³
c) zakup rodków ¿ywnoci :
5.500 z³;
d) transport: 600 z³

16.000 I-XII
z wy³¹cz.
m-cy
wak.

Dyrektorzy
poszczególnych
SP
Obs³uga
ekonomicznoadministracyjna
Dyrektor
ZOEASz.

RAZEM: 16.000 z³
2)

3.

G¥BINO:
a) umowy zlecenia z
pochodnymi: 32 godz. x 10 mcy x 22 z³ = 7.040 z³;
b) zakup materia³ó i
wyposa¿enia: 1.100 z³;
c) zakup rodków ¿ywnoci:
4.400 z³;
d) transport: 600 z³

13.140 I-XII
z wy³¹cz.
m-cy wak

j.w.

16.300 I-XII
z wy³¹cz.
m-cy wak

j.w.

16.000

I-XII
z wy³¹cz.
m-cy wak

j.w.

18.632 I-XII
z wy³¹cz.
m-cy wak

j.w.

RAZEM 13.140 z³
3)

OBJAZDA:
a) umowy zlecenia z
pochodnymi: 40 godz. x 10 mcy x 22 z³ = 8.800 z³;
b) zakup materia³ów i
wyposa¿enia: 1.500 z³;
c) zakup rodków ¿ywnoci:
5.500 z³;
d) transport: 500 z³
RAZEM: 16.300 z³

4)

ZALESKIE:
a) umowy zlecenia z
pochodnymi: 40 godz. x 10 mcy x 22 z³ = 8.800 z³;
b) zakup materia³ów i
wyposa¿enia: 1.100 z³;
zakup rodków ¿ywnoci:
5.500 z³;
d) transport: 600 z³
RAZEM: 16.000 z³

5)

PUBLICZNE GIMNAZJUM
W OBJEDZIE:
a) umowy zlecenia z
pochodnymi: 48 godz. x 10 mcy x 22 z³ = 10.560 z³;
b) zakup materia³ów i
wyposa¿enia: 2.000 z³;
c) zakup ¿ywnoci: 5.500 z³
d) transport: 572 z³
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3.

-

-

4.

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)
c)

a)

b)
c)

a)

b)
c)

5.

Finansowanie obozu z programem
profilaktyczno-wychowawczym dla
dzieci
z rodzin alkoholowych
i patologicznych uczestnicz¹cych w
programie profilaktycznowychowawczym realizowanym
w ramach zajêæ pozalekcyjnych dla
dzieci w szko³ach: Charnowo,
G¹bino, Objazda, Zaleskie,
Gimnazjum Publiczne Objazda;
wietlicy profilaktycznowychowawczej w Wytownie
Organizacja obozu – zakup w
formie przetargu ograniczonego –
31.444 z³;
Transport – dowóz na dworzec –
1000

Program Wspierania Rodziny:
organizacja warsztatów „Szko³a dla
Rodziców” w szko³ach :I
1) CHARNOWO:
umowy zlecenia z pochodnymi,
2 edycje x 8 godz. x 25 z³/godz. =
400 z³
rodki ¿ywnoci: 2 edycje x 50 z³
100 z³
RAZEM: 500 z³

32.444 wakacje
letnie

Pracownik
merytoryczny
UG Ustka

4.100 I-XII z
wy³¹czeniem m-cy
wakacyjnych

Dyrektorzy SP,
Obs³uga
ekonomicznoadministracyjna
Dyrektor
ZOEASz.

2.500 IV

Dyrektor SP
Objazda;
Dyrektorzy
pozosta³ych
szkó³

2) G¥BINO:
umowy zlecenia z pochodnymi,
2 edycje x 8 godz. x 25 z³/godz. =
400 z³
rodki ¿ywnoci: 2 edycje x 50 z³
100 z³
RAZEM: 500 z³
3) ZALESKIE:
umowy zlecenia z pochodnymi,
2 edycje x 8 godz. x 25 z³/godz. =
400 z³
rodki ¿ywnoci: 2 edycje x 50 z³
100 z³
RAZEM: 500 z³
4) OBJAZDA:
umowy zlecenia z pochodnymi,
2 edycje x 8 godz. x 25 z³/godz. =
400 z³
spotkanie z psychologiem:
8 godzin x 60 z³/godz. = 480 z³
rodki ¿ywnoci: 120 z³
RAZEM: 1.000 z³
5) WYTOWNO:
umowy zlecenia z pochodnymi,
2 edycje x 8 godz. x 25 z³/godz. =
400 z³
rodki ¿ywnoci: 2 edycje x 50 z³
100 z³
spotkanie z psychologiem:
2 godz. x 50 z³ = 100 z³
RAZEM: 600 z³
6) Publiczne Gimnazjum
w Objedzie:
umowy zlecenia z pochodnymi,
2 edycje x 8 godz. x 25 z³/godz. =
400 z³
rodki ¿ywnoci 120 z³
pogadanka psychologa 8 godz. x 60
z³/godz. 480 z³
RAZEM: 1.000 z³
Miêdzyszkolna impreza
profilaktyczna z programem
s³owno-muzycznym Dopóki masz
wybór” w wykonaniu zespo³u Tu i
teraz” – rekomendacja PARPY dla
uczniów klas VI Szkó³
Podstawowych terenu Gminy oraz
I-III Gimnazjum w Objedzie
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6.

Prowadzenie programu
profilaktycznowychowawczego dla dzieci i
m³odzie¿y w wietlicy
rodowiskowej w Pêplinie 
porozumienie o wspó³pracy z
PTZN o/S³upsk; grupy w:
1) Pêplinie:
a) umowy zlecenia z
pochodnymi 48 godz. x 10 mcy x 22 z³ = 10.560 z³
b) zakup materia³ów i
doposa¿enie: 2.500 z³
c) rodowiskowa impreza
rozrywkowo-sportowa „wiêto
pieczonego ziemniaka”: 500 z³
d) transport: 500 z³
RAZEM: 14.060 z³

27.040 I-XII z wy³.
m-cy
wakacyj.

Pracownik
meryt.
UG Ustka

2) STARKOWO:
a) umowy zlecenia z
pochodnymi: 20 godz. x 10 mcy x 22 z³/godz = 4.400 z³
b) zakup materia³ów,
doposa¿enie  3.500 z³
c) transport – 500 z³
RAZEM: 8.400 z³
3) MO¯D¯ANOWO:
a) umowy zlecenia z
pochodnymi: 20 godz. x 5 mcy x 22 z³/godz. = 2.200 z³
b) zakup materia³ów
doposa¿enie: 1.880 z³;
c) transport: 500 z³
RAZEM: 4.580 z³
7.

a)

-

8.

Dofinansowanie Caritas Parafii
Rzymsko-Katolickiej
w Duninowie w zakresie:
prowadzenia zajêæ
profilaktycznowychowawczych w wietlicy
prof.-wychowawczej
wynagrodzenie prowadz¹cego
zajêcia  umowa zlecenia z
pochodnymi: 24 godz. x 10 mcy
x 24 z³/godz. = 5.760 z³
Prenumerata miesiêcznika
„Remedium” i kwartalnika
zeszytów metodycznych –
KLANZA z zakresu
rozwi¹zywania problemów
alkoholowych i
wychowawczych dla potrzeb
szkó³ podstawowych
oraz gimnazjum; 1 egz. „wiat
problemów” dla UG Ustka

5.760 I-XII z wy³.
m-cy
wakacyjnych

Pracownik
merytoryczny
UG Ustka.

1.000 I-XII

J.w.
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Wspomaganie
dzia³alnoci
instytucji,
stowarzyszeñ i osób
fizycznych s³u¿¹cej
Rozwi¹zywania
Problemów
Alkoholowych

1.

Wsparcie materialne,
edukacyjne
i lokalowe dla
podmiotów
niepañstwo-wych
zajmuj¹cych siê
statutowo rozwi¹zywaniem problemów
alkoholowych

udostêpnianie pomieszczeñ dla
grupy AA Przystañ w
Objedzie:
zakup opa³u do lokalu, w
którym odbywaj¹ siê mittingi

500

Caritas Parafii Rzymskokatolickiej w Duninowie:
dofinansowanie parafialnej
imprezy sportowo-rekreacyjnej
z elementami profilaktyki
alkoholowej promuj¹cej
zdrowy styl ¿ycia pn.
„Familiada”

1.000

3.

dofinansowanie
miêdzyszkolnej imprezy
sportowo-rekreacyjnej
z elementami profilaktyki
uzale¿nieñ propaguj¹cej
zdrowy styl ¿ycia pn. W
zdrowym ciele – zdrowy duch”
dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³
podstawowych i Gimnazjum

2.000

4.

Gminna Impreza SportowoRekreacyjna p.h. „W zdrowym
ciele – zdrowy duch” z
elementami profilaktyki
alkoholowej: 3 imprezy x 500
z³

3.500

1.

Wynagrodzenie cz³onków
Komisji za posiedzenia w
pe³nym sk³adzie: 11 osób x 6
w roku

7.000

I-XII

Przewodnicz¹ca
GKRPA

4.500

j.w.

j.w.

2.

Wynagrodzenie za posiedzenia
Zespo³u ds. osób z Problemami
Alkoholowymi: 3 osoby; iloæ
posiedzeñ wed³ug potrzeb
1.000

j.w.

j.w.

3.

Wynagrodzenie za posiedzenia
zespo³u ds. kontroli Punktów
Sprzeda¿y (3 osoby x 3
kontrole)

500

j.w.

j.w.

1.500

j.w.

j.w.

1.

-

2.
-

4.

Dzia³alnoæ
Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania
problemów
Alkoholowych

5.

Poz. 1212
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1.

Realizacja
Ustawowych zadañ
Komisji

4.

Wynagrodzenia Zespo³u ds.
Profilaktyki Uzale¿nieñ: 4
osoby; jeden raz w roku
kontrola realizacji programów
profilaktycznych w szko³ach i
placówkach

Wg.
zg³aszanych
potrzeb

pracownik
merytoryczny
UG Ustka

VI-VIII

j.w.
Prezes
Uczniowskiego
Klubu
Sportowego;
dyrektorzy szkó³
w: Charnowie
G¹binie,
Objedzie,
Zaleskich,
Wytownie oraz
Publicznego
Gimnazjum
w Objedzie
Obs³uga
ekonomicznoadministracyjna
Dyrektor
ZOEASz.

Pracownik
meryt.
Ug Ustka, prezes
Klubu
Sportowego

5.

Udzia³ cz³onków Komisji w
szkoleniach i konferencjach

200

j.w.

j.w.

6.

Zakup rodków
¿ywnociowych

100

j.w.

j.w.

7.

Zakup materia³ów

RAZEM:

220.000 z³
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III. SZCZEGÓ£OWE ZASADY WYDAWANIA
I COFANIA ZEZWOLEÑ NA PROWADZENIE
SPRZEDA¯Y NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
1. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych wydaje siê na pisemny wniosek osoby, która zezwolenie
chce otrzymaæ, po spe³nieniu przez wnioskuj¹cego
przes³anek wymienionych ustaw¹ o wychowaniu w
trzewoci oraz przepisów prawa miejscowego.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych powinien zawieraæ:
a) okrelenie przedsiêbiorcy ubiegaj¹cego siê o zezwolenie z podaniem imienia i nazwiska, firmy, adresu
zamieszkania b¹d siedziby;
b) dok³adny adres punktu sprzeda¿y;
c) okrelenie rodzajów napojów, o sprzeda¿ których
przedsiêbiorca wystêpuje;
d) godziny sprzeda¿y napojów alkoholowych
e) podpis przedsiêbiorcy ubiegaj¹cego siê o zezwolenie.
3. Przedsiêbiorca, który ubiega siê o wydanie zezwolenia po raz pierwszy do³¹cza dodatkowo do wniosku, o
którym mowa w punkcie 2 nastêpuj¹ce dokumenty:
a) tytu³ prawny do lokalu;
b) w przypadku, gdy ubiegaj¹cy siê o wydanie zezwolenia nie jest w³acicielem obiektu zgodê w³aciciela na sprzeda¿ napojów alkoholowych wraz z akceptacj¹ zaproponowanych we wniosku godzin;
c) zgodê Terenowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dopuszczenia obiektu do prowadzenia w nim
dzia³alnoci okrelonego rodzaju;
d) w przypadku sprzeda¿y napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 4,5% (z wy³¹czeniem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y potwierdzenie, ¿e obiekt objêty jest pozwoleniem na budowê, tj. jest obiektem o zabudowie sta³ej.
4. Przedsiêbiorca, który wystêpuje ponownie o wydanie
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych w tym
samym punkcie z powodu up³ywu okresu wa¿noci na
jaki zezwolenie zosta³o wydane do wniosku do³¹cza
owiadczenie o aktualnoci danych wymienionych w
punkcie 2 i 3.
5. Do podania o wydanie zezwolenia jednorazowego na
sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w czasie i miejscu imprezy organizowanej na
wolnym powietrzu przepisy punktu 2 i 3 stosuje siê
odpowiednio, z wy³¹czeniem punktu 3 litera c i d.
6. W oparciu o z³o¿ony wniosek organ wydaj¹cy zezwolenie ma obowi¹zek przeprowadzenia lustracji obiektu, w którym ma byæ prowadzona sprzeda¿ napojów
alkoholowych w obecnoci przedsiêbiorcy ubiegaj¹cego siê o wydanie zezwolenia b¹d osoby przez niego upowa¿nionej. Lustracji nie przeprowadza siê w
przypadku, gdy przedsiêbiorca ubiega siê ponownie o
wydanie zezwolenia okrelonego rodzaju w tym samym
punkcie z powodu up³ywu okresu wa¿noci na jaki zezwolenie zosta³o wydane, b¹d rozszerza sprzedawany asortyment o napoje alkoholowe o innej zawartoci.
7. Przeprowadzona lustracja ma wykazaæ, ¿e punkt, w
którym bêdzie prowadzona sprzeda¿ napojów alkoholowych jest usytuowany zgodnie z warunkami okrelonymi w uchwale Rady Gminy Ustka. Z lustracji sporz¹dza siê protokó³.
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8. Ca³oæ sprawy z pe³n¹ dokumentacj¹ kieruje siê z propozycj¹ opinii w formie postanowienia do Zarz¹du
Gminy. Przyjêcie propozycji opinii po podpisaniu przez
przewodnicz¹cego Zarz¹du stanowi podstawê do
wydania b¹d odmowy wydania stosownego zezwolenia.
9. Zezwolenie mo¿e byæ wydane wy³¹cznie po przed³o¿eniu dowodu wp³aty za korzystanie z zezwoleñ, o
której mowa w art. 11 ze znakiem 1 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. W przypadku, gdy zezwolenie wydane na czas
oznaczony koñczy wa¿noæ z dniem 31 grudnia a ten
sam przedsiêbiorca wystêpuje o wydanie nowego
zezwolenia w tym samym punkcie, pocz¹wszy od 1
stycznia, op³atê za zezwolenia pobiera siê na podstawie owiadczenia o wartoci sprzeda¿y napojów alkoholowych w roku poprzednim, w wysokoci podwy¿szonej.
10. W sprawach spornych korzystanie z zezwolenia
koñczy siê z dniem zwrotu zezwolenia do organu który je wyda³.
11. Op³aty z tytu³u korzystania z zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych nie podlegaj¹ roz³o¿eniu na
raty.
12. Op³ata za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych wp³acona na konto Gminy lub uiszczona osobicie do kasy urzêdu nie podlega zwrotowi.
13. W przypadku wygaszenia wa¿noci zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wyniku nie wniesienia op³aty rocznej za korzystanie z zezwolenia,
nowe zezwolenie mo¿e byæ wydane dopiero po up³ywie 8 miesiêcy licz¹c od dnia wygaszenia.
14. Zapis punktu 13 niniejszego dzia³u stosuje siê odpowiednio do osób, które maj¹c na celu unikniêcie p³acenia podwy¿szonych stawek za korzystanie z zezwoleñ wnosz¹ o orzeczenie utraty wa¿noci zezwolenia
w trakcie roku kalendarzowego. Za celowe uchylanie
siê od p³atnoci uwa¿a siê dwukrotnie powtarzan¹
procedurê wydania zezwolenia na wniosek tego samego przedsiêbiorcy zamierzaj¹cego prowadziæ
sprzeda¿ w tym samym punkcie bior¹c pod uwagê
trzy ostatnie lata dzia³alnoci.
15. Przedsiêbiorca, który w ramach jednego obiektu prowadzi kilka stoisk ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych
ma obowi¹zek uzyskania odrêbnych zezwoleñ na ka¿de stoisko. Dopuszcza siê mo¿liwoæ sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y w ramach jednego zezwolenia, w
przypadku dodatkowego punktu zorganizowanego w
ramach tzw. ogródka. Ogródek jest czêci¹ lokalu, którego funkcjonowanie rozci¹ga siê na wyodrêbniony obszar na wolnym powietrzu.
16. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych cofa
siê w razie ³amania zapisów ustawy o wychowaniu w
trzewoci oraz przepisów prawa miejscowego.
17. Spo¿ywanie napojów alkoholowych przy stolikach
ustawionych wewn¹trz lub na zewn¹trz obiektu, na
który wydano zezwolenie uprawniaj¹ce do sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y stanowi nieprzestrzeganie warunków okrelonych w zezwoleniu. Dwukrotne stwierdzenie ww. okolicznoci przez Zespó³
ds. Kontroli Sprzeda¿y i Podawania Napojów Alko-
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holowych lub funkcjonariuszy Policji i sporz¹dzenie
pisemnej notatki s³u¿bowej jest dowodem w sprawie
i mo¿e stanowiæ podstawê do wszczêcia postêpowania w kierunku cofniêcia zezwoleñ.
18. Cofniêcie zezwolenia na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych ka¿dorazowo wymaga opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Przestrzegania Prawa i Porz¹dku Publicznego oraz Ochrony
rodowiska Rady Gminy i Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
IV. ZASADY WYNAGRODZENIA CZ£ONKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Dla cz³onków gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych za ka¿dy dzieñ wykonywania czynnoci zwi¹zanych z prac¹ komisji, w szczególnoci za
udzia³ w posiedzeniach komisji, d.s. profilaktyki uzale¿nieñ, osób z problemami alkoholowymi kontroli
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz
innych posiedzeñ rady z tytu³u pracy komisji ustala siê
wynagrodzenie w wysokoci 20% najni¿szego wynagrodzenia og³aszanego w dzienniku ustaw przez Ministra Pracy, Polityki Spo³ecznej.
2. Przy podró¿ach poza teren gminy cz³onkom komisji
skierowanym na szkolenia z zakresu rozwi¹zywania
problemów alkoholowych przys³uguje zwrot kosztów
wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy podró¿ach s³u¿bowych na terenie kraju.
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UCHWA£A Nr XXXIII/18/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 3/96 z dnia 15 lutego
1996 r. dot. uchwalenia Statutu Gminy Wicko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada
Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 3/96 z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Wicko dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
I. Zmiany dot. Statutu Gminy.
W § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. W celu wykonania zadañ w³asnych Gmina mo¿e
tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi
za³¹cznik Nr 7 do Statutu.
II. Zmiany dotycz¹ce za³¹czników Statutu Gminy.
Dodaje siê za³¹cznik Nr 7 do Statutu Gminy Wicko o
treci:
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
1.
2.
3.
4.

Szko³a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku.
Szko³a Podstawowa w Szczenurzy.
Szko³a Podstawowa w Maszewku.
Gimnazjum w Wicku.
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5.
6.
7.
8.

Przedszkole Gminne w Charbrowie.
Przedszkole Gminne w Wicku.
Biblioteka Publiczna Gminy Wicko.
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Wicku.
§2

Pozosta³e postanowienia uchwa³y Nr 3/96 z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Wicko,
nie ulegaj¹ zmianie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
J. Woronowicz
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UCHWA£A Nr XXXI/498/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowieck¹ oraz lasem i terenami kolejowymi w miecie Sopocie  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Sopotu.
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) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców
i Mazowieck¹ oraz lasem i terenami kolejowymi w miecie Sopocie oznaczony symbolem M  2/01 jako zmianê
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu, obejmuj¹cy teren o powierzchni 25,70 ha w granicach jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 29 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem dwucyfrowym od 01 do 29 oraz ich przeznaczenie  g³ówna funkcjê  oznaczone symbolem literowym:
M  tereny zabudowy mieszkaniowej
UO  tereny us³ug owiaty
Z  zieleñ parkowa
KZ  ulice zbiorcze
KL  ulice lokalne
KD  ulice dojazdowe i pieszo  jezdne
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§3

Ustalenia szczegó³owe planu zawieraj¹ poni¿sze karty
terenu od nr 01 do nr 22.
1. Wyjanienia do ustaleñ szczegó³owych zawartych w
kartach terenu:
 intensywnoæ zabudowy okrela ustalona dopuszczalna wysokoæ zabudowy oraz dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê,
 wysokoæ zabudowy = wysokoæ budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu urednionej w granicach rzutu budynku do kalenicy wzglêdnie innego
najwy¿szego punktu budynku lub wg ustaleñ szczegó³owych (nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych),
 teren przeznaczony pod zabudowê = powierzchnia
zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu.
Do powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
 powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêci
nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
 powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków,
markiz, wystêpów dachowych, owietlenia zewnêtrznego,
 okrelone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, schodów, ganków wejciowych, werand,
 ustalenie zakazów wtórnych podzia³ów dzia³ek nie
dotyczy mo¿liwoci podzia³ów koryguj¹cych i porz¹dkuj¹cych,
 stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
 stan istniej¹cy  stan na rok 2001.
2. Karty terenu:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 4,63 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  dla zabudowy jednorodzinnej do  12,5 m
 dla zabudowy wielorodzinnej  zakaz nadbudowy
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê:
 dla dzia³ek do 400 m2  25% pow. dzia³ki
 dla pozosta³ych dzia³ek  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek, nie dotyczy
terenów zabudowy wielorodzinnej
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
oraz 1 miejsce na 5 mieszkañ (w zabudowie wielorodzinnej)
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Mazowieckiej, Kujawskiej i
wewnêtrznych ulic dojazdowych
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe, inne proekologiczne lub z sieci ciep³owniczej
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 01 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje oraz
du¿y udzia³ zieleni
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków. Wymagane krycie dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi ognia.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA: 
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
10.2.zakaz budowy gara¿y wolnostoj¹cych na terenach zabudowy wielorodzinnej
10.3.zakaz zabudowy loggi i balkonów w zabudowie
wielorodzinnej
10.4.ci¹gi piesze jak na rysunku planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 02
2. POWIERZCHNIA: 1,64 ha
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3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê:
 dla dzia³ek do 400 m2  25% pow. dzia³ki
 dla pozosta³ych dzia³ek  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Mazowieckiej (czêciowo
poza granicami planu), Kujawskiej i £owickiej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 02 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
strefy ochronne od istniej¹cej napowietrznej linii
energetycznej wysokiego napiêcia 110 kV.
8.2.od strony terenów kolejowych wymagana zieleñ
ochronno  krajobrazowa
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA: 
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
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10.2.wymagane przejcie piesze jak na rysunku planu, na terenie nale¿¹cym do gminy przekszta³cone w pieszo  jezdne. Dopuszcza siê organizacjê cie¿ki rowerowej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 03
2. POWIERZCHNIA: 1,74 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê:
 dla dzia³ek do 400 m2  25% pow. dzia³ki
 dla pozosta³ych dzia³ek  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
60% pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Kujawskiej i £owickiej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 03 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: zieleñ ochronno  krajobrazowa, ochrona skarp
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przed erozj¹ poprzez pielêgnacjê, zabezpieczenia techniczne i zagospodarowanie zieleni¹ krajobrazow¹.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
10.2.zakaz budowy gara¿y wolnostoj¹cych na terenach zabudowy wielorodzinnej
10.3.zakaz zabudowy loggi i balkonów w zabudowie
wielorodzinnej
10.4.ci¹gi piesze jak na rysunku planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 04
2. POWIERZCHNIA: 4,44 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m z wyj¹tkiem pierzei ul. Ma³opolskiej, gdzie zabudowa nie mo¿e byæ
wy¿sza od zabudowy historycznej (pkt. 7.2) dla zabudowy wielorodzinnej  zakaz nadbudowy
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê:
 dla dzia³ek do 400 m2  25% pow. dzia³ki
 dla pozosta³ych dzia³ek  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
 w pierzei ul. Ma³opolskiej obowi¹zuje równoleg³y do ulicy uk³ad kalenic
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek, nie dotyczy
terenów zabudowy wielorodzinnej, dzia³ek 27/7
(ark. mapy 6), oraz dzia³ki 198 (ark. mapy 6)
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Kaszubskiej, £owickiej, Kujawskiej i wewnêtrznych ulic dojazdowych
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu ze-
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spo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 04 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów
zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi¹:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
 historyczna zabudowa 
 domy bliniacze z pocz. XX wieku
ul. Ma³opolska 6/8, 22/24, 26/28,
ul. Kujawska 61/63, tworz¹ce indywidualny charakter wnêtrza ulicznego  ochrona linii zabudowy, wysokoci, k¹ta nachylenia i pokrycia dachu, równoleg³ego do ulicy uk³adu kalenic oraz stolarki okiennej
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków. Wymagane krycie dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi ognia.
8.2.ochrona skarp przed erozj¹ poprzez pielêgnacjê,
zabezpieczenia techniczne i zagospodarowanie
zieleni¹ krajobrazow¹.
8.3 zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
strefy ochronne od istniej¹cej napowietrznej linii
energetycznej wysokiego napiêcia 110 kV.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
10.2.ci¹g pieszy jak na rysunku planu
10.3.zakaz budowy gara¿y wolnostoj¹cych na terenach zabudowy wielorodzinnej
10.4.trafostacja do zachowania
10.5.zakaz zabudowy loggi i balkonów w zabudowie
wielorodzinnej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 05
2. POWIERZCHNIA: 0,36 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  nie wy¿sza ni¿ zabudowa
historyczna (pkt. 7.2)
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4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê:
 dla dzia³ek do 400 m2  25% pow. dzia³ki
 dla pozosta³ych dzia³ek  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
 w pierzei ul. Ma³opolskiej obowi¹zuje równoleg³y do ulicy uk³ad kalenic
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Kaszubskiej i Ma³opolskiej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 05 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi¹:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
 historyczna zabudowa 
 domy bliniacze z pocz. XX wieku
ul. Ma³opolska 10/12 i 14/16,
tworz¹ce indywidualny charakter wnêtrza ul. Ma³opolskiej  ochrona linii zabudowy, wysokoci,
k¹ta nachylenia i pokrycia dachu, równoleg³ego
do jezdni uk³adu kalenic oraz stolarki okiennej
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
strefy ochronne od istniej¹cej napowietrznej linii
energetycznej wysokiego napiêcia 110 kV.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu
obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 06
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2. POWIERZCHNIA: 0,28 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m2
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê:
 20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
60% pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45° lub mansardowe
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Wejherowskiej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 06 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.wymagana zieleñ izolacyjno  krajobrazowa od
terenów kolejowych.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 07
2. POWIERZCHNIA: 1,34 ha
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3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych, nie dotyczy dzia³ki przy ul. Ma³opolskiej
5/7, gdzie dopuszcza siê zabudowê wielorodzinn¹. W
pierzejach ulic Ma³opolskiej i Wejherowskiej na dzia³kach nr 29, 199, 99/1, 99/5, 99/53, 99/57 wymagana
funkcja us³ugowa w parterach budynków.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  nie wy¿ej ni¿ budynek istniej¹cy przy ul. Ma³opolskiej 11
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê:
 25% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 30°45° lub mansardowe
 w pierzei ul. Ma³opolskiej obowi¹zuje równoleg³y
do ulicy uk³ad kalenic
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
 w granicach dzia³ki 99/59 wydzielone miejsca postojowe
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Wejherowskiej, Ma³opolskiej, £u¿yckiej i wewnêtrznych ulic dojazdowych
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 07 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi¹:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
 historyczna zabudowa  kamienice kilkumieszkaniowe z pocz. XX wieku
ul. Ma³opolska 5/7 z ozdobnymi detalami i drewnianym szczytem  ochrona bry³y detalu, w tym
stolarki okiennej i k¹ta nachylenia po³aci dachowych  zakaz zabudowy loggi i balkonów
ul. Wejherowska 27/29  ochrona bry³y, k¹ta na-
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chylenia i pokrycia dachu, stolarki okiennej i okiennic
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
strefy ochronne od istniej¹cej napowietrznej linii
energetycznej wysokiego napiêcia 110 kV.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
10.2.zakaz lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych na terenach zabudowy wielorodzinnej
10.3.zakaz zabudowy loggi i balkonów w zabudowie
wielorodzinnej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

NUMER TERENU: 08
POWIERZCHNIA: 0,88 ha
PRZEZNACZENIE TERENU: zieleñ parkowa (Z)
WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  nie dotyczy
4.2.wysokoæ zabudowy  nie dotyczy
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê  nie dotyczy
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  nie
dotyczy
4.5.inne warunki  zakaz zabudowy
PARKINGI  parkowanie na wydzielonych miejscach
postojowych w granicach terenu 07.M (na dzia³ce 99/
59)
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Obodrzyców, £u¿yckiej i
Wejherowskiej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15 KV
6.4.gaz  nie dotyczy
6.5.ogrzewanie  nie dotyczy
6.6.cieki sanitarne  nie dotyczy
6.7.wody opadowe  powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 08 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi:
 funkcja ogólnodostêpnej zieleni parkowej
7.3.zakaz lokalizacji reklam
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.w granicach terenu znajduje siê pomnik przyrody
nr 573 (g³az narzutowy)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2420 

Poz. 1214

8.2.przez teren przebiega napowietrzna linia wysokiego napiêcia 110 KV
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
10.2.dopuszcza siê budowê parkowych zbiorników
wodnych

7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA:
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01

1. NUMER TERENU: 09
2. POWIERZCHNIA: 0,52 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: Us³ugi z zakresu owiaty
(UO)
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  nie wy¿ej ni¿ w stanie istniej¹cym
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê:
 nie ustala siê
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
60% pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ki
5. PARKINGI  nie ustala siê
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy £u¿yckiej i Obodrzyców
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 09 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi¹:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
 historyczna zabudowa 
 ul. Obodrzyców 18  podcieniowy budynek szachulcowy z okresu miêdzywojennego  ochrona ozdobnych szczytów, podcieni, k¹ta nachylenia dachu i jego pokrycia oraz stolarki okiennej
 g³az w naro¿niku ulic £u¿yckiej i Obodrzyców

1. NUMER TERENU: 10
2. POWIERZCHNIA: 1,50 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  w pierzejach ulicznych nie
wy¿ej ni¿ zabudowa historyczna (pkt. 7.2), wewn¹trz
kwarta³u do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  25% powierzchni dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki  dachy spadziste o nachyleniu 40°45°
 uk³ad kalenic  równoleg³y do ulic
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
oraz 1 miejsce na 5 mieszkañ (w zabudowie wielorodzinnej)
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Ma³opolskiej, Junaków, £u¿yckiej, Obodrzyców i wewnêtrznych ulic dojazdowych. Dojazd do dzia³ki 201/1 od ul. Obodrzyców,
od ulicy Ma³opolskiej pieszo  jezdny dostêp awaryjny (dzia³ka 47/15)
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe, inne proekologiczne lub z sieci ciep³owniczej
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 10 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
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obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów
zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi¹:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
 zabudowa historyczna:
 budynki szeregowe z okresu miêdzywojennego
ul. Ma³opolska 23, 25, 27
ul. Junaków 2 a-d, 4
ul. £u¿ycka 3, 5
ul. Obodrzyców 22
tworz¹ce zachowany z niewielkimi zmianami charakterystyczny zespó³ zabudowy  ochrona linii zabudowy, wysokoci, k¹ta nachylenia i pokrycia
dachu dachówk¹ ceramiczn¹ oraz kierunku kalenic.
 ul. Junaków 2  podcieniowy budynek szachulcowy z okresu miêdzywojennego  ochrona
ozdobnych szczytów, podcieni, k¹ta nachylenia
dachu i jego pokrycia oraz zachowanej stolarki
okiennej
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA: 
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
10.2.trafostacja do zachowania
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 11
2. POWIERZCHNIA: 0,52 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  jak w budynkach istniej¹cych
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê:
 dla dzia³ek do 400 m2  25% pow. dzia³ki
 dla pozosta³ych dzia³ek  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki:
 dachy spadziste o nachyleniu 31°- 45° obustronnie symetryczne
 spadki dachu, gabaryty, architekturê budynku na
dzia³ce196/10 dostosowaæ do zabudowy s¹siaduj¹cej
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulic Obodrzyców, Junaków i od
ulicy dojazdowej 28.KD
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 11 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiotem ochrony jest:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA: 
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu
obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
10.2.dzia³ka 196/11 wy³¹czona z mo¿liwoci zabudowy
10.3.wymagane krycie dachówk¹ ceramiczn¹
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 12
2. POWIERZCHNIA: 1,88 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m z wyj¹tkiem pierzei ul. Ma³opolskiej, gdzie zabudowa nie mo¿e byæ
wy¿sza od zabudowy historycznej (pkt. 7.2)
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê:
 dla dzia³ek do 400 m2  25% pow. dzia³ki
 dla pozosta³ych dzia³ek  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
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4.5.inne warunki:
 dachy spadziste o nachyleniu 40°- 45° lub mansardowe
 w pierzei ulicy Ma³opolskiej obowi¹zuje równoleg³y do ulicy uk³ad kalenic
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
 miejsce lokalizacji akcentu przestrzennego w postaci ozdobnego szczytu budynku jak na rysunku planu
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Ma³opolskiej, Obodrzyców,
Junaków i od ulicy dojazdowej 28.KD
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu
zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 12 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi¹:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
 historyczna zabudowa 
dom jednorodzinny z pocz. XX wieku przy ul. Ma³opolskiej 33
dom bliniaczy z pocz. XX wieku przy ul. Ma³opolskiej 35/37,
tworz¹ca indywidualny charakter wnêtrza ulicznego  ochrona linii zabudowy, wysokoci, k¹ta nachylenia i pokrycia dachu, równoleg³ego do ulicy
uk³adu kalenic oraz stolarki okiennej.
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA: 
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu
obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 13
2. POWIERZCHNIA: 1,63 ha
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3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m z wyj¹tkiem pierzei ul. Ma³opolskiej, gdzie zabudowa nie mo¿e byæ
wy¿sza od zabudowy historycznej (pkt. 7.2)
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê:
 dla dzia³ek do 400 m2  25% pow. dzia³ki
 dla pozosta³ych dzia³ek  20% pow. dzia³ki
4.3.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
4.4.inne warunki:
 dachy spadziste o nachyleniu 40°- 45° lub mansardowe
 w pierzei ulicy Ma³opolskiej obowi¹zuje k¹t nachylenia dachu 40°- 45° oraz równoleg³y do ulicy uk³ad
kalenic
 miejsce lokalizacji akcentu przestrzennego w postaci wie¿yczki jak na rysunku planu
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Ma³opolskiej, Obodrzyców i ulicy dojazdowej poza granicami planu
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu
zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979r.
7.2.teren 13 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi¹:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
 historyczna zabudowa  dom bliniaczy z pocz.
XX wieku przy ul. Ma³opolskiej 38/40  tworz¹cy wraz z pozosta³¹ zabudow¹ historyczn¹ ulicy Ma³opolskiej indywidualny charakter wnêtrza ulicznego  ochrona linii zabudowy, wysokoci, k¹ta nachylenia i pokrycia dachu, równoleg³ego do ulicy uk³adu kalenic oraz stolarki
okiennej.
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8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków, w tym budowy drugiej,
jeszcze nie zrealizowanej czêci domów bliniaczych.
Wymagane krycie dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi ognia.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA: 
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu
obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
10.2.ci¹g pieszy jak na rysunku planu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 14
2. POWIERZCHNIA: 0,14 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê: 25% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki:
 dachy spadziste o nachyleniu 40°- 45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Obodrzyców, ulicy dojazdowej 29.KD i ulicy dojazdowej poza granicami
planu
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 14 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów
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zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji
nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków. Wymagane krycie
dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi
ognia.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA: 
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu
obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01
1. NUMER TERENU: 15
2. POWIERZCHNIA: 0,76 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej (M) z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (do
50% pow. u¿ytkowej budynku).
Zakaz przekszta³cania istniej¹cej zabudowy w zabudowê wielorodzinn¹ i realizacji nowych budynków wielorodzinnych.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu
4.2.wysokoæ zabudowy  do 12,5 m
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê:
 dla dzia³ek do 400 m2  25% pow. dzia³ki
 dla pozosta³ych dzia³ek  20% pow. dzia³ki
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  60%
pow. dzia³ki.
4.5.inne warunki:
 dachy spadziste o nachyleniu 40°- 45° lub mansardowe
 zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
6.1.drogi  dojazd od ulicy Obodrzyców i ulicy dojazdowej 29.KD
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 KV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu ze-
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spo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 15 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy E ochrony poredniej  tzw. strefy ochrony ekspozycji 
obejmuj¹cej obszar stanowi¹cy zabezpieczenie
w³aciwego eksponowania zespo³ów lub obiektów
zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi:
 zachowana struktura przestrzenna, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje
oraz du¿y udzia³ zieleni
7.3.zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.w pasie terenu o szerokoci 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniej¹cych budynków. Wymagane krycie dachów materia³ami nie rozprzestrzeniaj¹cymi ognia.
9. STAWKA PROCENTOWA: 0%
10. INNE USTALENIA: 
10.1.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu
obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot
10.2.na dzia³kach 104/3 i 66/2 dopuszcza siê funkcjê
us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 16
2. POWIERZCHNIA: 0,30 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica Obodrzyców  zbiorcza KZ 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 17
2. POWIERZCHNIA: 0,46 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica Wejherowska, £owicka  lokalna KL1, plac przed
przystankiem Kamienny Potok SKM
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:

7.1. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY:
9.1.dopuszcza siê rozbudowê pêtli autobusowej
9.2.przebudowa uk³adu komunikacyjnego i budowa
bezkolizyjnego przejcia przez przystanek SKM
9.3.dopuszcza siê budowê parterowych pawilonów
us³ugowych na dzia³ce 113/5  wymagane dachy
spadziste kryte  dachówk¹ ceramiczn¹ i wysoki
standard wykoñczenia
9.4.jakiekolwiek dzia³ania inwestycyjne musz¹ byæ poprzedzone kompleksowym planem zagospodarowania
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 18
2. POWIERZCHNIA: 0,42 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica £owicka  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: na odcinku prostopad³ego po³¹czenia z
ulic¹ Kujawsk¹  jeden kierunek ruchu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 19
2. POWIERZCHNIA: 0,20 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica Mazowiecka  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 20

Poz. 1214

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2425 

2. POWIERZCHNIA: 0,40 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica Kujawska  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 9 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 21
2. POWIERZCHNIA: 0,14 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica Kujawska  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 5 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 22
2. POWIERZCHNIA: 0,70 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica Ma³opolska  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 23
2. POWIERZCHNIA: 0, 09 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:

ulica Kujawska  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 9 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 24
2. POWIERZCHNIA: 0, 23 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica Kaszubska  dojazdowa KD 1/2  ci¹g pieszo 
jezdny zakoñczony placem nawrotowym
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 5 m
5. PARKINGI: zakaz parkowania z wyj¹tkiem odcinka prostopad³ego  ³¹cznika z ul. Ma³opolsk¹  na czêci dzia³ki
25/2  wydzielone miejsca postojowe
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 25
2. POWIERZCHNIA: 0,03 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica dojazdowa KD 1 ³¹cz¹ca ulicê Ma³opolsk¹ z Kaszubsk¹
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 7 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 26
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2. POWIERZCHNIA: 0,16 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica £u¿ycka  dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 9 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 27
2. POWIERZCHNIA: 0,13 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica Junaków KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6 m
5. PARKINGI: parkowanie w zatoce postojowej
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 28
2. POWIERZCHNIA: 0,14 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica dojazdowa KD 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 5  8 m
5. PARKINGI: nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
9. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M  2/01 DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 29
2. POWIERZCHNIA: 0,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASY-

4.
5.
6.
7.

8.
9.

FIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
ulica dojazdowa KD 1/2
MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6 m
PARKINGI: zakaz parkowania
WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach ropopochodnych
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
INNE ZAPISY: nie ustala siê
§4

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowieck¹ oraz lasem
i terenami kolejowymi w miecie Sopocie w skali 1:2000.
Uk³ad oznaczeñ na rysunku planu  na rysunku planu
okrelono:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków projektowanych,
 o istniej¹cej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110 KV,
 granicê Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
 zieleñ ochronno  krajobrazow¹ do zachowania,
 pomnik przyrody nr 573 (g³az narzutowy),
 budynki wskazane do ochrony,
 wymagane przejcia piesze,
 miejsca lokalizacji akcentów przestrzennych.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Sopocie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawanie na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Sopotu, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LII/491/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Z 1994 r. Nr 16 poz. 74) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu oraz
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulic Obodrzyców  Junaków zatwierdzony
Uchwa³¹ Nr XXI/239/96 Rady Miasta Sopotu z dnia
30 maja 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 26 poz. 74)
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dzia³ki 196/10 przy ulicy Obodrzyców w Sopocie
zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXXIX/482/98 Rady Miasta Sopotu z dnia 14 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 48 poz. 158)
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§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1215
UCHWA£A Nr XXXIII/530/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 21 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Grunwaldzkiej 8-16 ograniczonego ulicami Ogrodow¹ i Grunwaldzk¹ w Sopocie  zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu.
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) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Grunwaldzkiej 8-16 ograniczonego ulicami Ogrodow¹ i Grunwaldzk¹ w Sopocie
oznaczony symbolem C  1/02 jako zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu, obejmuj¹cy teren o powierzchni 0,19 ha w
granicach jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê jeden teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi pokrywaj¹cymi siê z granicami planu oznaczony
symbolem dwucyfrowym 01 oraz jego przeznaczenie
(g³ówn¹ funkcjê) oznaczone symbolem literowym:
MU  tereny zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej
§3
Ustalenia szczegó³owe planu zawiera poni¿sza karta
terenu nr 01.
1. Wyjanienia do ustaleñ szczegó³owych zawartych w
karcie terenu:
 intensywnoæ zabudowy okrela ustalona dopuszczalna wysokoæ zabudowy oraz dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê,
 wysokoæ zabudowy = wysokoæ budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu urednionej w
granicach rzutu budynku do kalenicy wzglêdnie innego najwy¿szego punktu budynku lub wg ustaleñ
szczegó³owych (nie dotyczy kominów i akcentów
architektonicznych),
 teren przeznaczony pod zabudowê = powierzchnia
zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu.
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Do powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
 powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêci
nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
 powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków,
markiz, wystêpów dachowych, owietlenia zewnêtrznego,
 stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
 stan istniej¹cy  stan na grudzieñ 2001.
2. Karta terenu:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR C  1/02
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 0,19 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej /MU/z wymaganymi us³ugami w
parterach budynków.
Zakres dopuszczalnych funkcji us³ugowych: gastronomia, kultura, handel, obs³uga turystyki (hotele, pensjonaty, biura podró¿y) oraz biura tylko na kondygnacjach
powy¿ej parteru.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  wed³ug stanu istniej¹cego
4.2.wysokoæ zabudowy  dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12-16 jak w stanie istniej¹cym
 dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8-10  do 15,0
m na d³ugoci 19,0 m pierzei ul. Grunwaldzkiej
od naro¿nika po³udniowego budynku nr 10, na
pozosta³ej d³ugoci pierzei wysokoci do 12,0
m (nie dotyczy szczytów, akcentów architektonicznych)
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod
zabudowê  nie wiêcej ni¿ w stanie istniej¹cym
4.4.inne warunki  wysokoæ netto I piêtra  min. 2,7 m
 wymaga siê wysokiego standardu zabudowy
oraz wysokiej jakoci architektury
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
 min. 2,5 miejsc na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
lub na 10 miejsc konsumpcyjnych w gastronomii
czêæ miejsc postojowych musi znajdowaæ siê w
granicach dzia³ki w parkingach podziemnych
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulicy Ogrodowej
6.2.woda  z sieci miejskiej
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 01 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi¹:
 historyczny uk³ad przestrzenny, czyli zasadnicze
proporcje i charakter architektury, rozplanowanie wnêtrz ulicznych, linie zabudowy.
 historyczna zabudowa:
 czêciowo zrekonstruowany budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 12-16 ochrona gabarytów i
wie¿y w naro¿niku ulic Grunwaldzkiej i Ogrodowej.
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych
 nowa zabudowa musi byæ zharmonizowana
pod wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji, a
tak¿e detali kolorystyki i zastosowanych materia³ów budowlanych z formami wartociowych
budynków wystêpuj¹cych w s¹siedztwie a tak¿e podporz¹dkowaæ siê celom uzyskania harmonijnej ca³oci zespo³u urbanistycznego
 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8-10 wymagane drewniane werandy od strony ulic Grunwaldzkiej i Ogrodowej nawi¹zuj¹ce do form historycznych
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania studiów krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w tym
wysokoci i szerokoci frontów
7.4.warunki inne:
 zakaz zabudowy loggii i balkonów
 ochrona drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy i
umieszczania reklam wolnostoj¹cych
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych w warstwie zewnêtrznej budynków (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna,
drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk,
o³ów itp.) oraz detali architektonicznych wywodz¹cych siê z form historycznych
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê
9. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
10. STAWKA PROCENTOWA: 30%
11. INNE USTALENIA:
11.1.pas terenu miêdzy lini¹ zabudowy a granic¹ planu od strony ulicy Grunwaldzkiej przewidzieæ na
chodnik (poszerzenie pasa drogowego ulicy)
11.2.w przypadku gdy roboty budowlane bêd¹ powodowa³y: 1) wytworzenie leja depresyjnego lub
2) naprê¿eñ dynamicznych w pod³o¿u gruntowym nale¿y wczeniej, tj. przed przyst¹pieniem
do projektowania, wykonaæ ekspertyzê geotechniczn¹ przewiduj¹ca skutki w/w robót w stosun-

ku do obiektów s¹siednich oraz wskazuj¹c¹ sposób unikniêcia zjawisk niepo¿¹danych
11.3.dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych teren 01
oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej
11.4.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu
obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul.
Grunwaldzkiej 8-16 ograniczony ulicami Ogrodow¹ i Grunwaldzk¹ w Sopocie w skali 1:500.
Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce ustalenia planu:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Sopocie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawanie na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Sopotu, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LII /491/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 16 poz. 74) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1216
UCHWA£A Nr XXVI/201/2002
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy przeznaczonych na do¿ywianie uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych gminy Lipnica.
Na podstawie art. 34 ust. 5, art. 41 Ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j.  Dz. U. z 1998 r.
Nr 64 poz. 414 z pón. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.  Dz. U.
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z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wydatki na pomoc w formie do¿ywiania uczniów w
szkole przyznane rodzinie, której dochód na osobê przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej podlegaj¹ ca³kowitemu zwrotowi od wiadczeniobiorcy.
§2
Ustala siê comiesiêczny termin zwrotu wydatków od
wiadczeniobiorcy.
§3
Mo¿na odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³ku, je¿eli zwrot wydatków stanowi³by dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub niweczy³oby skutki udzielonej pomocy.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Lipnicy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XX/183/2001 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zasad zwrotu
wydatków przeznaczonych na wiadczenia przyznane w
ramach zadañ w³asnych gminy w formie do¿ywiania
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

1217
UCHWA£A Nr XXVI/202/2002
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), po zapoznaniu siê z opini¹
Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za
2001 r. zamykaj¹c siê kwotami:
1. Dochody:
plan 6.137.090 z³
wykonanie 5.880.252 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone:
plan 485.894 z³
wykonanie 485.350 z³
2. Wydatki:
plan 6.839.531 z³
wykonanie 6.590.936 z³
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w tym:
wydatki na zadania zlecone:
plan 485.894 z³
wykonanie 485.350 z³
3. Bud¿et zamyka siê niedoborem w kwocie 710.684 z³,
który zosta³ pokryty z nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

1218
UCHWA£A NrXXXIII/384/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych fragmenty
gminy Czersk.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15 z
1999r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz.
1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 oraz z
2001 r. Nr 5, poz. 42, 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 samorz¹dzie gminnym
(t.j Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Czersku uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (oznaczone numerami od 1 do 25), obejmuj¹ce fragmenty gminy Czersk  tereny dzia³ek o numerach:
1. we wsi Bêdmierowice nr 289/1,
2. we wsi Du¿a K³onia nr 25/10,
3. we wsi Konewki (obrêb Ostrowite) nr 230/1 (cz.),
4. we wsi Klonowice (obrêb Wieck) nr 103/1,
5. we wsi Krzy¿ nr 417,
6. we wsi Kamienna Góra nr 144/11 (cz.). 217 (cz.),
7. we wsi Lutom nr 161/1,
8. we wsi £¹g Lipki nr 188/3,
9. we wsi £¹g Kolonia nr 33/1,
10. we wsi £¹g Kolonia nr 356/4,
11. we wsi £ubna 47/1,
12. we wsi Malachin nr 80,
13. we wsi Malachin nr 65
14. we wsi Malachin nr 149/5LP,
15. we wsi Nowe Prusy (obrêb Goldep) nr cz. 343/3,
343/8, 343/9, 343/10, 343/11, cz. 343/12, cz. 346/9,
347/10, 347/12,
16. we wsi Nowe Prusy (obrêb Goldep) nr 320 (cz.),
17. we wsi Ostrowite nr 554/2,
18. we wsi Rytel nr 734,
19. we wsi Rytel nr 300/3,
20. we wsi Rytel nr 501/2, 501/4, cz.501/3, cz. 501/5,
21. we wsi Stare Prusy nr 85/8, cz. 85/9,
22. we wsi Wieck nr 81,
23. we wsi Wojtal nr 222/2, 223/4,
24. we wsi Z³e Mieso nr 119/1,
25. we wsi Z³otowo nr 255.
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2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
stanowi¹ zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXIX/250/93 Miasta i Gminy w
Czersku w dniu 30 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 13, poz. 173 z dnia 6.10.1993 r.).
3. Granice terenów objêtych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹cznikach graficznych  Rysunkach planu w skali
1:1000 lub 1:500  za³¹czniki graficzne od nr 1 do nr
25.
4. Odstêpuje siê od sporz¹dzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego z obszaru gminy
Czersk wg Uchwa³y Nr XXVIII/297/01 Rady Miejskiej w
Czersku z dnia 31 sierpnia 2001 r., obejmuj¹cych tereny dzia³ek:
 we wsi Klonowice (obrêb Wieck) nr 100/4,
 we wsi £ubna 124,
 we wsi Z³e Miêso nr 125/1-7, 125/8,
 we wsi ¯ukowo cz. nr 80/2.

3.

§2
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oznaczone numerami: 2, 5 po³o¿one s¹ w obszarze
Chojnicko-Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuje Rozporz¹dzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991 r. oraz
Nr 145/94 z dnia 17 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów chronionego krajobrazu w woj.
bydgoskim.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oznaczone numerami: 4, 22, 23 po³o¿one s¹ w Pó³nocnym Obszarze Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuje
Rozporz¹dzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 9/91 z dnia
14 czerwca 1991 r. oraz Nr 145/94 z dnia 17 sierpnia
1994 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów chronionego krajobrazu w woj. bydgoskim
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oznaczone numerami: 3, 7, 17, 18, 19, 20, 25 po³o¿one
s¹ w obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego i
jego otulinie  obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Nr 32/98
Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oznaczone numerami: 7, 18, 19, 20 po³o¿one s¹ w granicach strefy ochrony poredniej zewnêtrznej komunalnego ujêcia wody powierzchniowej z rzeki Brdy
Czy¿kówko  obowi¹zuj¹ nakazy i zakazy okrelone
w decyzji Wojewody Bydgoskiego znak O-X-6210/104/
98W z dnia 14 grudnia 1998 r.
5. Nie ustala siê tymczasowych zasad zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu.
6. Ustalenia tekstowe dla poszczególnych planów przedstawiono w postaci tabeli  kart terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi w art. 3 niniejszej Uchwa³y.

4.

5.

6.

§3
1. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 1, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 289/1 we wsi Bêdmierowice ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 1):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE U
2. FUNKCJA TERENU

7.

Poz. 1218

 funkcja podstawowa zabudowa us³ugowa z zakresu rzemios³a
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, magazyny i sk³ady, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy, komunikacja niezbêdna
dla obs³ugi terenu
 funkcja wykluczona  zabudowa us³ugowa z zakresu owiaty i wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji, sk³ady materia³ów sypkich na
otwartej przestrzeni
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo-czynnej (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹
b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 25%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy  jak na
rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y:
 25 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22  obowi¹zuje równie¿ dla urz¹dzeñ reklamowych,
 15 m od drogi prowadz¹cej do wsi Bêdmierowice
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej szer. min 10m od strony drogi krajowej nr 22 jak na rys. planu, za³. nr 1 do niniejszej
Uchwa³y,
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
 zakaz bezporedniego zjazdu z drogi krajowej nr 22
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ przy zachowaniu zasad:
 podzia³ równolegle do osi drogi krajowej nr 22
 dopuszcza siê wydzielenie maks. dwóch dzia³ek
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu), dotyczy równie¿ wiat  12 m
 w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzysz¹cej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem z tytu³u
s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci;
 ewentualne zabezpieczenia z tytu³u uci¹¿liwoci s¹siedztwa drogi krajowej realizowaæ na koszt inwestora lub jego nastêpców prawnych
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd wy³¹cznie od strony drogi gminnej do miejscowoci Bêdmierowice (poza obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 dla samochodów osobowych dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
lub 10mp/100 zatrudnionych oraz min 1 miejsce
postojowe na jedno mieszkanie
 min 1 mp dla samochodów ciê¿arowych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej

Poz. 1218
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 dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z indywidualnej
studni (jedna w granicach opracowania planu)
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w m. Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
 z dróg i parkingów oraz terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód
deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Przy Szosie
Gospodarka odpadami sta³ymi  odpady komunalne
gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych
pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
 odpady poprzemys³owe odprowadziæ we w³asnym
zakresie zgodnie z Ustaw¹ o odpadach
8. INNE ZAPISY NIE BÊD¥CE USTALENIAMI PLANU
 do obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu mo¿e nast¹piæ koniecznoæ modernizacji istniej¹cego skrzy¿owania drogi nr 22 z drog¹ do wsi Bêdmierowice
(poza obszarem opracowania planu)
 ewentualne zasady przebudowy skrzy¿owania okrelone zostan¹ przez Zarz¹dcê drogi krajowej nr 22
na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
2. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 2, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 25/10 we wsi Du¿a Klonia ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik
graficzny nr 2):
Obszar planu po³o¿ony jest w obszarze Chojnicko-Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuje Rozporz¹dzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 9/91
z dnia 14 czerwca 1991 r. oraz Nr 145/94 z dnia 17 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów chronionego krajobrazu w woj. bydgoskiego.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹

4.
5.

6.

7.

3.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy  10 m
od lasu (poza obszarem opracowania planu)  jak
na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
 dopuszcza siê lokalizacje wy³¹cznie jednego budynku mieszkalnego
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi gminnej (poza obszarem opracowania planu) Du¿a Klonia-Zapora
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w m. Rytel
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiornika bezodp³ywowego
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN (wykonanie przy³¹czy) zasilanej ze stacji transformatorowej Klonia
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 3, obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 230/1 we wsi Konewki (obrêb Ostrowite) ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 3):
Obszar planu po³o¿ony w obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie  obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN/ML
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2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa letniskowa
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
obs³uga rekreacji i ruchu turystycznego), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 60%
 maksymalna powierzchnia zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 30%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy:  jak
na rys. planu  za³. nr 3 do niniejszej Uchwa³y
 6 m od drogi do miejscowoci Legb¹d
 10 m od lasu (poza obszarem opracowania planu)
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  jak na rys.
nr 3  za³. do niniejszej Uchwa³y dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych
na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku g³ównego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu
lub czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8 m  budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
u¿ytkowym
 projekt budowlany uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi (poza obszarem
opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z indywidualnej studni (dopuszcza siê lokalizacjê jednej studni w obszarze opracowania)
 docelowo z projektowanej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w m. Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
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Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej z istniej¹cej stacji transformatorowej
Konewki
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny z zawrotk¹, dojazd do terenów lenych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m 
jak na rys. planu  za³. nr 3 do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 4, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 103/1 we wsi Klonowice ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik
graficzny nr 4):
Obszar planu po³o¿ony jest w Pó³nocnym Obszarze
Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuje Rozporz¹dzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 9/91 z dnia 14 czerwca
1991 r. oraz Nr 145/94 z dnia 17 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów chronionego krajobrazu
w woj. bydgoskim
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. % powierzchni zabudowy terenu
35%
 ustala siê minimalny % powierzchni przyrodniczo 
czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy jak na
rys. planu  za³. nr 4 do niniejszej Uchwa³y:
 100m od granicy wód otwartych  rzeki Czarnawoda (poza obszarem opracowania planu)
 10 m od lasu (poza obszarem opracowania planu)
 5 m od linii elektroenergetyczne N
 istniej¹ce zadrzewienia zachowaæ  wkomponowaæ
w projektowan¹ zieleñ zagospodarowania dzia³ki
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu uwzglêdniæ przebieg podziemnych i napowietrznych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
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5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy
(liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu
pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu)  9 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi  dz. nr 105 (poza
obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w s¹siedniej drodze (poza obszarem opracowania
planu)
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w m. Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiornika bezodp³ywowego
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Klonowice
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
5. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 5, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 417 we wsi Krzy¿ ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce
(integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny
nr 5):
Obszar planu po³o¿ony jest w obszarze Chojnicko-Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuje Rozporz¹dzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 9/91
z dnia 14 czerwca 1991 r. oraz Nr 145/94 z dnia 17 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów chronionego krajobrazu w woj. bydgoskiego
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE UR
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa zabudowa us³ugowa z zakresu rzemios³a
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, magazyny i sk³ady, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy, komunikacja niezbêdna
dla obs³ugi terenu

3.

4.

5.

6.
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 funkcja wykluczona  zabudowa us³ugowa z zakresu owiaty i wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji, sk³ady materia³ów sypkich na
otwartej przestrzeni
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo- czynnej (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹
b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 20%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20 m
od krawêdzi drogi powiatowej  jak na rys. planu
za³. nr 5 do niniejszej Uchwa³y
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej szer. min 10m od strony drogi
powiatowej  jak na rys. planu, za³. nr 5 do niniejszej
Uchwa³y,
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew wzd³u¿
wschodniej granicy opracowania planu zaznaczonych na rys. planu, za³. nr 5 do niniejszej Uchwa³y
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej NN
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki, przy zachowaniu zasad:
 min powierzchnia wydzielonej dzia³ki 1500 m2
 dojazd do wydzielonych dzia³ek drog¹ wewnêtrzn¹
szerokoci min. 8 m
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu), dotyczy równie¿ wiat  12 m
 w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzysz¹cej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem z tytu³u
s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi powiatowej lub drogi gruntowej dz. nr 393 (poza obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 dla samochodów osobowych dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
lub 10mp/100 zatrudnionych oraz 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 min 1 mp dla samochodów ciê¿arowych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania)
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w m. Rytel
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 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
 z dróg i parkingów oraz terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód
deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Krzy¿ Wie
(33167)
Gospodarka odpadami sta³ymi  odpady komunalne
gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych
pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie miasta
 odpady poprzemys³owe odprowadziæ we w³asnym
zakresie zgodnie z Ustaw¹ o odpadach
6. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 6, obejmuj¹cego obszar dzia³ek
nr 144/11 (cz.). 217 (cz.) we wsi Kamienna Góra ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ
stanowi za³¹cznik graficzny nr 6):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE UR
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa zabudowa us³ugowa z zakresu rzemios³a
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, magazyny i sk³ady, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy, komunikacja niezbêdna
dla obs³ugi terenu
 funkcja wykluczona  zabudowa us³ugowa z zakresu owiaty i wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo-czynnej (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹
b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 15%
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
napowietrznych i podziemnych sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie dla
potrzeb prowadzonej dzia³alnoci, zasad podzia³u nie
ustala siê
 dojazd do wydzielonych dzia³ek poprzez drogi wewnêtrzne
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu), dotyczy równie¿ wiat  12 m
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 w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzysz¹cej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem z tytu³u
s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci;
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi KD dz. nr 217
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 dla samochodów osobowych dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
lub 10mp/100 zatrudnionych oraz min 1 miejsce
postojowe na jedno mieszkanie
 min 1 mp dla samochodów ciê¿arowych
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej
sieci wodoci¹gowej
 dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z indywidualnej
studni (jedna w granicach opracowania planu)
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w m. Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
 z dróg i parkingów oraz terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód
deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Kamionka
Gospodarka odpadami sta³ymi  odpady komunalne
gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych
pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
 odpady poprzemys³owe odprowadziæ we w³asnym
zakresie zgodnie z Ustaw¹ o odpadach
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 11m jak
na rys. planu  za³. nr 6 do Uchwa³y
 typ przekroju drogi  dopuszcza siê jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego
odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
7. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 7, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
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nr 161/1 we wsi Lutom ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi¹ za³¹czniki graficzne nr 7):
Obszar planu po³o¿ony w obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie  obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Obszar planu po³o¿ony jest w granicach strefy ochrony poredniej zewnêtrznej komunalnego ujêcia wody
powierzchniowej z rzeki Brdy Czy¿kówko  obowi¹zuj¹ nakazy i zakazy okrelone w decyzji Wojewody
Bydgoskiego znak O-X-6210/104/98W z dnia 14 grudnia 1998 r.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy jak na
rys. planu  za³. nr 7 do niniejszej Uchwa³y:
 od lasu (poza obszarem opracowania planu) 10 m
 od krawêdzi drogi powiatowej (poza obszarem opracowania planu)  20 m
 od linii elektroenergetycznej NN 2 m (w przypadku
skablowania napowietrznej linii okrelona linia zabudowy nie obowi¹zuje)
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu
lub czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8 m  budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
u¿ytkowym
 projekt budowlany uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi powiatowej dz. nr
160/1 (poza obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej
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 dopuszcza siê z indywidualnej studni
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków we wsi Rytel
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników
bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
nn (wykonanie przy³¹cza) zasilanej ze stacji transformatorowej Lutom
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
8. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 8, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 188/3 we wsi £¹g-Lipki ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi¹ za³¹cznik
graficzny nr 8):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1.MN, 2.MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. % powierzchni zabudowy terenu
lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny % powierzchni przyrodniczo 
czynnej terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy jak na
rys. planu  za³. nr 8 do niniejszej Uchwa³y:
 od drogi powiatowej dz. nr 146  8 m
 od linii elektroenergetycznej NN 2 m (w przypadku
skablowania napowietrznej linii okrelona linia zabudowy nie obowi¹zuje)
 od linii elektroenergetycznej N, biegn¹cej wzd³u¿
zachodniej granicy opracowania 5 m (w przypadku
skablowania napowietrznej linii okrelona linia zabudowy nie obowi¹zuje
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki uwzglêdniæ przebieg napowietrznych linii elektroenergetycznych
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  jak na rys.
nr 8  za³. do niniejszej Uchwa³y dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych
na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
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5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanego ci¹gu pieszo jezdnego KX
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w m. Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej £¹g Lipki
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny z zawrotk¹,
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m 
jak na rys. planu  za³. nr 8 do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
9. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 9, obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 33/1 we wsi £¹g Kolonia ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik
graficzny nr 9):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

3.

4.
5.

6.

7.
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 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i
gara¿e dla potrzeb w³asnych
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
podziemnych i napowietrznych sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi (poza obszarem
opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w m. Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiornika bezodp³ywowego
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
nn po jej przebudowie na liniê o wiêkszym przekroju
zasilanej ze stacji transformatorowej Szyszkowiec
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy

10. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 10, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 356/4 we wsi £¹g Kolonia ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi
za³¹cznik graficzny nr 10):

Poz. 1218

 2437 

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo-czynnej (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹
b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 25%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 25 m
od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22 jak na rys.
planu za³. nr 10 do niniejszej Uchwa³y (obowi¹zuje
równie¿ dla urz¹dzeñ reklamowych)
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej szer. min 10 m od strony drogi
krajowej nr 22 jak na rys. planu, za³. nr 10 do niniejszej Uchwa³y,
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej NN
 zakaz bezporedniego zjazdu z drogi krajowej nr 22
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ przy zachowaniu zasady, ¿e dojazd do wydzielonej dzia³ki bêdzie od drogi
wewnêtrznej wydzielonej w terenie MN od strony
drogi dz. nr 354 (poza obszarem opracowania planu); dopuszcza siê wydzielenie maks. dwóch dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
 ewentualne zabezpieczenia z tytu³u uci¹¿liwoci s¹siedztwa drogi krajowej realizowaæ na koszt inwestora lub jego nastêpców prawnych
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd wy³¹cznie od strony drogi gruntowej dz. nr
354 (poza obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w m. Czersk
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 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
nn (wykonanie przy³¹cza) zasilanej ze stacji transformatorowej £¹g Wyb. 2
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
8. INNE ZAPISY NIE BÊD¥CE USTALENIAMI PLANU
 do obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu mo¿e nast¹piæ koniecznoæ modernizacji istniej¹cego skrzy¿owania drogi nr 22 z drog¹ dojazdow¹  dz. nr 354
(poza obszarem opracowania planu)
 ewentualne zasady przebudowy skrzy¿owania okrelone zostan¹ przez Zarz¹dcê drogi krajowej nr 22
na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
11. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 11, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 47/1 we wsi £ubna ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 11):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi powiatowej 20 m  jak na rys. planu  za³. nr 11 do
niniejszej Uchwa³y
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 11 do niniejszej
Uchwa³y
 istniej¹ce sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
(podziemne i napowietrzne) uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ terenu na dwie dzia³ki
 podzia³ równolegle do granicy opracowania z dzia³k¹ nr 218/3
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
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 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu
pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu)  9 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi powiatowej (poza
obszarem opracowania planu) Czersk-Gotelp
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
nn, po jej przebudowie na liniê o wiêkszym przekroju
zasilanej ze stacji transformatorowej £ubna 3
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
12. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 12, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 80 we wsi Malachin ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 12):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1.MN, 2.MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 12 do niniejszej Uchwa³y:
 10 m od strony drogi dz. nr 276
 6 m od strony drogi dz. nr 85

4.

5.

6.

7.
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 5 m w ka¿d¹ stronê od linii elektroenergetycznej N
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew
przydro¿nych
 istniej¹ce sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
(podziemne i napowietrzne) uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ ka¿dego terenu mieszkaniowego na dwie dzia³ki  podzia³ prostopadle do
istniej¹cych dróg (poza obszarem opracowania planu)
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cych dróg (poza obszarem
opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
nn (wykonanie przy³¹czy) zasilane ze stacji transformatorowej Malachin OTL
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE R
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  teren upraw polowych
 dopuszczalna  zabudowa zagrodowa zwi¹zana z
prowadzona gospodark¹ roln¹, lokalizacja urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarcza i
gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m w
ka¿d¹ stronê od linii elektroenergetycznej N  jak
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na rys. planu  za³. nr 12 do niniejszej Uchwa³y:
 istniej¹ce napowietrzne sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ wy³¹cznie na potrzeby
prowadzonej gospodarki, zasad podzia³u nie ustala
siê
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku)  9 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego KX
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników
bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
nn (wykonanie przy³¹czy) zasilane ze stacji transformatorowej Malachin OTL
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny dojazd
do pól,
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m 
jak na rys. planu  za³. nr 12 do Uchwa³y
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
13. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 13, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 65 we wsi Malachin ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 13):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
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3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od
granicy dzia³ki drogi powiatowej (dz. nr 68)  jak na
rys. planu  za³. nr 13 do niniejszej Uchwa³y
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej os strony terenu kolejowej szer.
min 10 m  jak na rys. planu  za³. nr 13 do niniejszej
Uchwa³y
 w pasie 20 m od terenu kolejowego obowi¹zuje wymóg uzgodnienia robót ziemnych z Zarzadem kolei
 jak na rys. planu  za³. nr 13 do niniejszej Uchwa³y
 istniej¹ce sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
(podziemne i napowietrzne) uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  jak na rys.
nr 13  za³. do niniejszej Uchwa³y dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych
na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanego ci¹gu pieszo 
jezdnego
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Malachin
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrê-
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bie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny z zawrotk¹,
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m 
jak na rys. planu  za³. nr 13 do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
14. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 14, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 149/5LP we wsi Malachin ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi
za³¹cznik graficzny nr 14):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 4 m od
drogi dz. nr 84/4 (poza obszarem opracowania planu)  jak na rys. planu  za³. nr 14 do niniejszej Uchwa³y
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej szer. min 3m od strony s¹siedniej
dzia³ki nr 149/4LP  jak na rys. planu  za³. nr 14 do
niniejszej Uchwa³y
 istniej¹ce sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi dz. nr 84/4 (poza
obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
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 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiornika bezodp³ywowego
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
nn (wykonanie przy³¹czy) zasilane ze stacji transformatorowej MalachinOTL
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
15. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 15, obejmuj¹cego obszar
dzia³ek nr cz. 343/3, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, cz.
343/12, cz. 346/9, 347/10, 347/12 we wsi Nowe Prusy
(obrêb Goldep) ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce
(integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny
nr 15):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1.MN, 2.MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub ka¿dej dzia³ki w terenie 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub ka¿dej dzia³ki w terenie
(powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 15 do niniejszej Uchwa³y:
 od lasu (poza obszarem opracowania planu)  10 m
 od istniej¹cego rowu (teren W)  10 m w ka¿da stronê
 ze wzglêdu na lokalne podmok³oci wykonaæ, przed
lokalizacja zabudowy badania gruntowo-wodne terenu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
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 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi gminnej dz. 343/3
i 346/9 i ich poszerzeñ  ci¹gów pieszo-jezdnych
01.KX, 02.KX
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w s¹siednich dzia³kach
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej z istniej¹cej stacji transformatorowej
Gotelp Szko³a lub Gotelp Remiza lub Nowe Prusy
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE W
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  wody otwarte  rów,
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego u¿ytkowania terenu
 zakaz kanalizacji cieku wodnego,
 zakaz lokalizacji obiektów budowlanych
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 01.KX, 02.KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny (poszerzenie istniej¹cego dojazdu)
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m 
jak na rys. planu  za³. nr 15 do Uchwa³y
 typ przekroju jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
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 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
16. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 16, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr cz. 320 we wsi Nowe Prusy (obrêb Goldep)
ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ
ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 16):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE M/U
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa us³ugowa z zakresu rzemios³a
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, magazyny i sk³ady, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy, komunikacja niezbêdna
dla obs³ugi terenu
 funkcja wykluczona  zabudowa us³ugowa z zakresu owiaty i wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji, sk³ady materia³ów sypkich na
otwartej przestrzeni
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki w terenie
40%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki w terenie (powierzchnia pokryta: gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 40%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy- jak na
rys. planu  za³. nr 16 do niniejszej Uchwa³y:
 15 m od krawêdzi drogi gminnej
 2 m od linii elektroenergetycznej nn (w przypadku
jej skablowania wyznaczona linia zabudowy nie obowi¹zuje)
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 16 do niniejszej
Uchwa³y
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
 przed zagospodarowaniem i zabudowê terenu ustaliæ z Zarz¹dc¹ sieci ee przebieg projektowanej linii
N i uwzglêdniæ wynikaj¹ce z tego ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu
 urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej (np.
stacjê transformatorow¹) lokalizowaæ wzd³u¿ drogi
gminnej w obszarze wy³¹czonym z lokalizacji zabudowy
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki, przy zachowaniu zasad:
 min powierzchnia wydzielonej dzia³ki 1500 m2
 dojazd do wydzielonych dzia³ek od drogi wewnêtrznej wydzielonej w terenie MN
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku g³ównego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
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 w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem z tytu³u s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci;
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 dla samochodów osobowych dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
lub 10mp/100 zatrudnionych oraz min 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 min 1 mp dla samochodów ciê¿arowych
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w s¹siednich dzia³kach
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
 z dróg i parkingów oraz terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód
deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej z projektowanej s³upowej stacji transformatorowej zasilanej projektowan¹ lini¹ N jako odga³êzienie od linii zasilaj¹cej stacjê transformatorow¹
Nowe Prusy
Gospodarka odpadami sta³ymi  odpady komunalne
gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych
pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
 odpady poprzemys³owe odprowadziæ we w³asnym
zakresie zgodnie z Ustaw¹ o odpadach
17. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 17, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 554/2 we wsi Ostrowite ustalenia tekstowe
s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 17):
Obszar planu po³o¿ony w obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie  obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia
31 sierpnia 1998r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Obszar planu po³o¿ony jest w granicach strefy ochrony poredniej zewnêtrznej komunalnego ujêcia wody
powierzchniowej z rzeki Brdy Czy¿kówko  obowi¹zuj¹ nakazy i zakazy okrelone w decyzji Wojewody
Bydgoskiego znak O-X-6210/104/98W z dnia 14 grudnia 1998 r.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
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2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê lokalizowanie jednego budynku mieszkalnego
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 17 do niniejszej Uchwa³y:
 10 m od lasu (poza obszarem opracowania planu)
 2 m od linii elektroenergetycznej NN
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu
czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8 m  budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
u¿ytkowym
 projekt budowlany uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi dz. 554/4 (poza
obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiornika bezodp³ywowego
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  nie przewiduje
siê zmiany poboru mocy
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Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
18. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 18, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki o nr 734 we wsi Rytel ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 18):
Obszar planu po³o¿ony w obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie  obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Obszar planu po³o¿ony jest w granicach strefy ochrony poredniej zewnêtrznej komunalnego ujêcia wody
powierzchniowej z rzeki Brdy Czy¿kówko  obowi¹zuj¹ nakazy i zakazy okrelone w decyzji Wojewody
Bydgoskiego znak O-X-6210/104/98W z dnia 14 grudnia 1998 r.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 funkcja dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie),
jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa
gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m
od lasu (poza obszarem opracowania planu)  jak
na rys. planu za³. nr 18 do niniejszej Uchwa³y
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu uwzglêdniæ przebieg sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek budowlanych, przy zachowaniu zasad:
 podzia³ maks. na cztery dzia³ki
 min powierzchnia wydzielonej dzia³ki 800 m2
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu
lub czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8 m  budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
u¿ytkowym
 projekt budowlany uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cych dróg dz. nr 745, 735
(poza obszarem opracowania planu)
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 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie
do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100m2
powierzchni us³ug
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania)
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków we wsi Rytel
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
nn (wykonanie przy³¹cza) zasilanej ze stacji transformatorowej Rytel Chojnicka
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
19. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 19, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki o nr 300/3 we wsi Rytel ustalenia tekstowe s¹
nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 19):
Obszar planu po³o¿ony w obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie  obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie Tucholskiego Parku
Krajobrazowego
Obszar planu po³o¿ony jest w granicach strefy ochrony poredniej zewnêtrznej komunalnego ujêcia wody
powierzchniowej z rzeki Brdy Czy¿kówko  obowi¹zuj¹ nakazy i zakazy okrelone w decyzji Wojewody
Bydgoskiego znak O-X-6210/104/98W z dnia 14 grudnia 1998 r.
W ca³ym obszarze planu dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ i obiektów obs³ugi turystyki zapewniaj¹cych
pobyt mniej ni¿ 100-u osobom.
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE UT
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  pole biwakowe oraz zabudowa us³ugowa z zakresu us³ug wypoczynku i rekreacji towarzysz¹ca funkcjonowaniu pola biwakowego (urz¹dzenia higieniczno-sanitarne, wietlica, itp.)
 dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, lokalizacja ma³ej architektury parking,
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
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z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 80%
 lokalizacja budynków oraz innych obiektów wymagaj¹cych prac ziemnych dopuszczalna jest w obszarze wydzielonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy  jak na rys. planu za³. nr 19 do niniejszej
Uchwa³y
 w terenie zapewniæ dojazd i dojcie do terenu UT/ZE
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8 m  budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
u¿ytkowym
 wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od
35o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu i
czerwieni
 projekty budowlane projektowanej zabudowy oraz
prowadzenie robót budowlanych uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody po zaopiniowaniu przez Dyrektora Tucholskiego Parku Krajobrazowego
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi dz. nr 303/23 (poza
obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w iloci:
 stosownie do programu u¿ytkowego, min 10 mp dla
samochodów osobowych
 min 10 mp dla rowerów
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków we wsi Rytel
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiornika bezodp³ywowego
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
 z dróg i parkingów oraz terenów utwardzonych do
istniej¹cej kanalizacji deszczowej lub bezporednio
do wód p³yn¹cych poprzez separatory zanieczyszczeñ
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Rytel S³oneczna
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
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1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE UT/ZE
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  us³ugi turystyki  urz¹dzenia
obs³ugi turystyki wodnej, zieleñ ekologiczna ci¹gu
doliny rzeki Brdy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 95% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹
naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i
zbiornikami wodnymi)
 teren ogólnodostêpny
 w urz¹dzeniu terenu wymagany ci¹g pieszy ³¹cz¹cy
brzeg rzeki z s¹siednimi dzia³kami
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
 dopuszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ obs³ugi turystyki wodnej (np. pomost nad rzek¹, hangar na sprzêt
wodny, urz¹dzenia pla¿y)
 lokalizacjê i formê obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ rekreacji i obs³ugi turystyki wodnej uzgodniæ z
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody po uzyskaniu opinii Dyrektora Tucholskiego parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd i dojcie poprzez teren UT  pole biwakowe
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê
20. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 20, obejmuj¹cego obszar
dzia³ek o nr 501/2, 501/4, cz. 501/3, cz. 501/5 we wsi
Rytel ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹
czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 20):
Obszar planu po³o¿ony w obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie  obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 funkcja dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie),
jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa
gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od strony projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego 6m  jak
na rys. planu za³. nr 20 do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
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 dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek budowlanych wg zasad okrelonych na rys. planu za³. nr
20 do Uchwa³y
 dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów
od zaznaczonych na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 50o
 wymagany kolor pokrycia dachu  odcienie br¹zu
lub czerwieni
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8 m  budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
u¿ytkowym
 projekt budowlany uzgodniæ z Dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi gminnej  ul. Jatowskiej (poza
obszarem opracowania planu) i projektowanego ci¹gu pieszo  jezdnego KX
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie
do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100m2
powierzchni us³ug
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej
 dopuszcza siê indywidualn¹ studniê (jedn¹ w obszarze opracowania)
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków we wsi Rytel
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Rytel GS
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE ZZ
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ zieleñców i skwerów
 funkcja dopuszczalna urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 90% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹
naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i
zbiornikami wodnymi)

4.
5.

6.

7.
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 ustala siê wymóg urz¹dzenia biogrup zieleni ekologiczno-krajobrazowej w miejscach zaznaczonych na
rys. planu za³. nr 20 do niniejszej Uchwa³y
 teren ogólnodostêpny
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego
KX
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny z zawrotk¹
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych od 6 m
do 10 m  jak na rys. planu  za³. nr 20 do niniejszej
Uchwa³y
 typ przekroju ci¹gu jednoprzestrzenny  wspólna
przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i
pieszego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
21. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 21, obejmuj¹cego obszar
dzia³ek nr 85/8 i cz. 85/9 we wsi Stare Prusy ustalenia
tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 21):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 21 do niniejszej Uchwa³y:
 10 m od lasu (poza granic¹ opracowania planu)
 8 m od strony krawêdzi drogi z £êga do Wiecka (poza
granic¹ opracowania planu)
 ustala siê wymóg zachowania drzew przydro¿nych
zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 21 do niniejszej
Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  jak na rys.
nr 21  za³. do niniejszej Uchwa³y dopuszcza siê od-
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chylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych
na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi z £êga do Wiecka
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
nn, po jej przebudowie na liniê o wiêkszym przekroju,
zasilanej ze stacji transformatorowej Stare Prusy
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE ZE
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna
 funkcja dopuszczalna  zieleñ zieleñców i skwerów,
urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 90% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹
naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i
zbiornikami wodnymi)
 ustala siê wymóg zachowania dotychczasowego
u¿ytkowania terenu, zakaz osuszania lokalnej podmok³oci
 ustala siê wymóg zachowania drzew przydro¿nych
zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 21 do niniejszej
Uchwa³y
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
 teren ogólnodostêpny
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4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi z £êga do Wiecka
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê
22. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 22, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki nr 81 we wsi Wieck ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik
graficzny nr 22):
Obszar planu po³o¿ony jest w Pó³nocnym Obszarze
Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuje Rozporz¹dzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991 r. oraz Nr 145/94 z dnia 17 sierpnia 1994 r. w
sprawie utworzenia 22 obszarów chronionego krajobrazu w woj. bydgoskim
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 istniej¹ce sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
(podziemne i napowietrzne) uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki,
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku mieszkalnego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi dz. nr 59
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
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 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiornika bezodp³ywowego
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Wieck 3
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN/ML
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa letniskowa
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
obs³uga rekreacji i ruchu turystycznego), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki(powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 maksymalna powierzchnia zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki  30%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy10 m od
lasu (poza obszarem opracowania planu)  jak na
rys. planu  za³. nr 22 do niniejszej Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  jak na rys.
nr 22  za³. do niniejszej Uchwa³y dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych
na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku g³ównego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 45o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego KX
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Wieck 3
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE UA
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu: administracji  remiza stra¿acka
 dopuszczalna  inne us³ugi a zakresu: handlu, gastronomii, kultury, owiaty i wychowania, zdrowia i
opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji i ruchu turystycznego, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych,
urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 40%
 istniej¹ce sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
(podziemne) uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu)  9 m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi gminnej dz. nr 59
i projektowanego ci¹gu pieszo jezdnego KX
 miejsca parkingowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿:
 2 mp dla samochodów osobowych
 1 mp dla samochodów ciê¿arowych
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepom-
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powni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiornika bezodp³ywowego
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
 z terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub
innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Wieck 3
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo-jezdny z zawrotk¹, czêciowo poszerzenie istniej¹cego dojazdu na
s¹siedniej dzia³ce
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych od 5 m
do 8 m  jak na rys. planu  za³. nr 22 do niniejszej
Uchwa³y
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
23. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 23, obejmuj¹cego obszar
dzia³ek o nr 222/2, 223/4 we wsi Wojtal ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 23):
Obszar planu po³o¿ony jest w Pó³nocnym Obszarze
Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuje Rozporz¹dzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991 r. oraz Nr 145/94 z dnia 17 sierpnia 1994 r. w
sprawie utworzenia 22 obszarów chronionego krajobrazu w woj. bydgoskim
Projektowan¹ s³upow¹ stacjê transformatorow¹ zlokalizowaæ w pó³nocnej czêci obszaru planu, w obszarze wy³¹czonym z lokalizacji budynków z dostêpem do drogi publicznej; przed zagospodarowaniem
i zabudow¹ terenu ustaliæ z Zarz¹dc¹ sieci ee przebieg projektowanej linii N zasilaj¹cej projektowan¹
stacjê i uwzglêdniæ wynikaj¹ce z tego ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1.UA/UO/UT
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu: administracji, kultury, owiaty, obs³ugi rekreacji i ruchu turystycznego
 dopuszczalna  inne us³ugi a zakresu: handlu, gastronomii, zdrowia i opieki spo³ecznej, zabudowa
letniskowa  campingi, zabudowa mieszkaniowa
towarzysz¹ca, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla
potrzeb w³asnych, lokalizacja niezbêdnej infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy
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3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 30%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy jak na
rys. planu  za³. nr 23 do niniejszej Uchwa³y:
 10m od lasu (poza granicami opracowania planu)
 2 m od linii elektroenergetycznej NN (w przypadku
jej skablowania wyznaczona linia zabudowy nie obowi¹zuje)
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na potrzeby prowadzonej dzia³alnoci, zasad podzia³u nie
ustala siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu)  12 m
 w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzysz¹cej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem z tytu³u
s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci;
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanej drogi 03.KL
 miejsca parkingowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿:
 10 mp dla samochodów osobowych
 10 miejsc postojowych dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej
sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
 z terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub
innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
 docelowo wody deszczowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wód do rzeki Wdy poprzez separatory zanieczyszczeñ (poza obszarem opracowania planu)
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanych
sieci NN zasilanych z projektowanej stacji transforma-
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torowej lub z istniej¹cej stacji transformatorowej Wojtal 1 zasilanych z istniej¹cych i projektowanych sieci
SN, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 2.ZS
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ sportowa
 funkcja dopuszczalna  zabudowa towarzysz¹ca (pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie, itp.), urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania
zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 80% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹
naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i
zbiornikami wodnymi)
 teren ogólnodostêpny
 ewentualna zabudowê niezbêdn¹ dla obs³ugi terenu zieleni lokalizowaæ w pó³nocnej czêci terenu w
s¹siedztwie parkingu (02.KP)
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu
pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego 
górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu), dotyczy
równie¿ wiat  9m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od projektowanej drogi 03.KL
 zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów osobowych stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug lub 10mp/
100 zatrudnionych
 zapewniæ min 10 miejsc postojowych dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej
sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
 z terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub
innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
 docelowo wody deszczowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rzeki Wdy poprzez separatory zanieczyszczeñ (poza obszarem opracowania planu)
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
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lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanych
sieci NN zasilanych z projektowanej stacji transformatorowej lub z istniej¹cej stacji transformatorowej Wojtal 1 zasilanych z istniej¹cych i projektowanych sieci
SN, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 3.ZE/ZP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna, zieleñ parkowa
 funkcja dopuszczalna  urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 95% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia
pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)
 ustala siê wymóg zachowania lokalnej podmok³oci i obecnego ukszta³towania powierzchni terenu
 teren ogólnodostêpny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd i dojcie od projektowanego ci¹gu pieszo
jezdnego 04.KX
 zakaz postoju pojazdów samochodowych
 zapewniæ min 10 miejsc postojowych dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 4.U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa zabudowa us³ugowa z zakresu handlu
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu owiaty i wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, obs³ugi rekreacji, drobnego
rzemios³a, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca,
lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, komunikacja niezbêdna dla obs³ugi terenu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 min. procent powierzchni przyrodniczo-czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia
pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 20%
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dwie dzia³ki, podzia³ prostopadle do drogi lokalnej 03.KL
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5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku
dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu), dotyczy równie¿ wiat  12 m
 w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzysz¹cej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem z tytu³u
s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci;
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanej drogi 03.KL
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 dla us³ug dla samochodów osobowych miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
lub 10mp/100 zatrudnionych
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 5 m iejsc postojowych dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej
sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
 z terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub
innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
 docelowo wody deszczowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wód do rzeki Wdy poprzez separatory zanieczyszczeñ (poza obszarem opracowania planu)
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanych
sieci NN zasilanych z projektowanej stacji transformatorowej lub z istniej¹cej stacji transformatorowej Wojtal 1 zasilanych z istniej¹cych i projektowanych sieci
SN, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  odpady gromadziæ w
obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE5.MN/ML, 6.MN/ML
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa letniskowa
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
obs³uga rekreacji i ruchu turystycznego), jako towa-

3.

4.

5.

6.

7.
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rzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki(powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 maksymalna powierzchnia zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki  30%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 23 do niniejszej Uchwa³y:
 2 m od linii elektroenergetycznej NN
 5 m od linii elektroenergetycznej N
 w przypadku skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych wyznaczona linia zabudowy nie
obowi¹zuje
 istniej¹ce napowietrzne sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  jak na rys.
nr 23  za³. do niniejszej Uchwa³y dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych
na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku g³ównego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 45o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanej drogi dojazdowej
05.KD
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej
sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
 docelowo wody deszczowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wód do rzeki Wdy poprzez separatory zanieczyszczeñ (poza obszarem opracowania planu)
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
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Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanych
sieci NN zasilanych z projektowanej stacji transformatorowej lub z istniej¹cej stacji transformatorowej Wojtal 1 zasilanych z istniej¹cych i projektowanych sieci
SN, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 7.M/U, 10.M/U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, drobnego rzemios³a, us³ug rekreacji i wypoczynku, us³ug administracji, owiaty i
wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej,
 funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza, gara¿e dla potrzeb w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla projektowanej zabudowy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 50%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 20%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 23 do niniejszej Uchwa³y:
 2 m od linii elektroenergetycznej NN
 5 m od linii elektroenergetycznej N
 w przypadku skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych wyznaczona linia zabudowy nie
obowi¹zuje
 istniej¹ce sieci i urz¹dzenia in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu (podziemne i napowietrzne) uwzglêdniæ
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej ograniczyæ do granic terenu, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki:
 dla terenu 7.M/U podzia³ na maks. 4 dzia³ki, min powierzchnia wydzielonej dzia³ki 1500m2, dojazd do
wydzielonych dzia³ek drog¹ wewnêtrzn¹, zasad podzia³u nie ustala siê
 dla terenu 10.M/U podzia³ na dwie dzia³ki  jak na
rys. nr 23  za³. do niniejszej Uchwa³y dopuszcza siê
odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego
2m
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  kalenica dachu) 12 m
 dla budynku g³ównego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi gminnej dz. nr 207/2
(teren 7.M/U) oraz projektowane drogi dojazdowej
06.KD (teren 10.M/U)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie
do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100m2
powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej
sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
 z terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub
innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
 docelowo wody deszczowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wód do rzeki Wdy poprzez separatory zanieczyszczeñ (poza obszarem opracowania planu)
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanych
sieci NN zasilanych z projektowanej stacji transformatorowej lub z istniej¹cej stacji transformatorowej Wojtal 1 zasilanych z istniej¹cych i projektowanych sieci
SN, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  odpady komunalne
gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych
pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
 odpady poprzemys³owe odprowadziæ we w³asnym
zakresie zgodnie z Ustaw¹ o odpadach
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 8.MN/ML
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa letniskowa
 dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, drobnego rzemios³a, us³ug rekreacji i wypoczynku jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb
w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki(powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 maksymalna powierzchnia zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki  30%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  jak na
rys. planu  za³. nr 23 do niniejszej Uchwa³y:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 2 m od linii elektroenergetycznej NN (w przypadku
skablowania napowietrznych linii wyznaczona linia
zabudowy nie obowi¹zuje)
 istniej¹ce sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
uwzglêdniæ w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu dzia³ki
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  jak na rys.
nr 23  za³. do niniejszej Uchwa³y dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych
na rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku g³ównego ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 45o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanej drogi dojazdowej
06.KD
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej
sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
 docelowo wody deszczowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wód do rzeki Wdy poprzez separatory zanieczyszczeñ (poza obszarem opracowania planu)
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanych
sieci NN zasilanych z projektowanej stacji transformatorowej lub z istniej¹cej stacji transformatorowej Wojtal 1 zasilanych z istniej¹cych i projektowanych sieci
SN, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 9.ZZ/KP
FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ zieleñców i skwerów i
parking
 funkcja dopuszczalna urz¹dzenia infrastruktury niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy

4.
5.

6.
7.
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3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê 50% powierzchni przyrodniczo  czynnej
terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹
naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i
zbiornikami wodnymi)
 ustala siê wymóg urz¹dzenia biogrup zieleni ekologiczno-krajobrazowej w miejscach zaznaczonych na
rys. planu za³. nr 23 do niniejszej Uchwa³y
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 teren ogólnodostêpny
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od projektowanej drogi 06.KD
ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH
 z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na
w³asnej dzia³ce
 z terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub
innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
 docelowo wody deszczowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wód do rzeki Wdy poprzez separatory zanieczyszczeñ (poza obszarem opracowania planu)

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 02.KP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa parking
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu (np. stacja transformatorowa)
 dojazd drog¹ 03.KL
4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
 z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na
w³asnej dzia³ce
 z terenów utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub
innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
 docelowo wody deszczowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wód do rzeki Wdy poprzez separatory zanieczyszczeñ (poza obszarem opracowania planu)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 03.KL
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa droga lokalna
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m
jak na rys. planu  za³. nr 23 do Uchwa³y
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego
odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
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 docelowo wody deszczowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wód do rzeki Wdy poprzez separatory zanieczyszczeñ (poza obszarem opracowania planu)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 05.KD, 06.KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 10m jak
na rys. planu  za³. nr 23 do Uchwa³y
 typ przekroju drogi  dopuszcza siê jednoprzestrzenny  wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
 dopuszcza siê zastosowanie elementów uspokojenia ruchu
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
 wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego
odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
 docelowo wody deszczowe odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wód do rzeki Wdy poprzez separatory zanieczyszczeñ (poza obszarem opracowania planu)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 01.KX, 04.KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo- jezdny  dojazdy i dojcia do terenów zieleni i lasów
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych 4m- jak
na rys. planu  za³. nr 23 do niniejszej Uchwa³y
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
24. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 24, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki o nr 119/1 we wsi Z³e Miêso ustalenia tekstowe s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi
za³¹cznik graficzny nr 24):
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu us³ug podstawowych (np. handel detaliczny,
gastronomia, drobne rzemios³o), zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od strony krawêdzi drogi powiatowej  8m jak na rys. planu za³. nr 24 do niniejszej Uchwa³y
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu uwzglêdniæ przebieg sieci (podziemnych i napowietrznych)
in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na maks. dwie dzia³ki  podzia³ równolegle do drogi powiatowej (z £êga do
Zimnych Zdrojów)
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego jedno lub dwuspadowego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 40o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi powiatowej (z £êga do Zimnych Zdrojów) oraz z drogi dz. nr 117 (poza obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 dla us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie
do programu u¿ytkowego, nie mniej ni¿ 2 mp/100m2
powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
nn (wykonanie przy³¹czy) zasilanej ze stacji transformatorowej Z³e Miêso 1
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
25. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego nr 25, obejmuj¹cego obszar
dzia³ki o nr 255 we wsi Z³otowo ustalenia tekstowe
s¹ nastêpuj¹ce (integraln¹ czêæ ustaleñ stanowi za³¹cznik graficzny nr 25):
Obszar planu po³o¿ony w obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie  obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE M/U
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa us³ugowa z zakresu: handlu,
gastronomii, kultury, administracji, rzemios³a, owiaty i wychowania, zdrowia i opieki spo³ecznej, obs³ugi rekreacji i ruchu turystycznego

Dziennik Urzêdowy
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 dopuszczalna  zabudowa gospodarcza, hodowla
zwierz¹t gospodarskich, gara¿e dla potrzeb w³asnych, parkingi
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 50%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy jak na
rys. planu  za³. nr 25 do niniejszej Uchwa³y
 10 m od lasu (poza granica opracowania planu)
 6 m od drogi wzd³u¿ po³udniowej granicy opracowania planu
 od terenu ZE  5 m
 2 m w ka¿d¹ stronê od linii elektroenergetycznej NN
(w przypadku skablowania linii wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy nie obowi¹zuje)
 w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu uwzglêdniæ przebieg sieci (podziemnych i napowietrznych)
in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki, wy³¹cznie
na potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  zasad podzia³u nie ustala siê
 dojazd do wydzielonych dzia³ek bêdzie od drogi wewnêtrznej wydzielonej w terenie U/M
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego o
nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do
40o
 dla zabudowy mieszkaniowej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem z tytu³u
s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi dojazdowej dz. nr
254/10
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków poprzez system przepompowni do istniej¹cej oczyszczalni cieków w miecie Czersk
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych

Odprowadzenie wód opadowych  z dachów i terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
 z terenów komunikacyjnych i sk³adowych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika wód deszczowych poprzez separatory zanieczyszczeñ
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z projektowanej
linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Czersk
Ustronie
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
26. 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 przestrzennego na:
 30% dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i us³ugi,
 0% dla terenów komunikacyjnych i zieleni urz¹dzonej oraz ca³ego obszaru planu nr 23 we wsi Wojtal.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ Uchwa³y s¹ Rysunki planów  w skali
1:1000 stanowi¹ce za³¹czniki graficzne do niniejszej
Uchwa³y:
1. we wsi Bêdmierowice nr 289/1  za³. graf nr 1,
2. we wsi Du¿a K³onia nr 25/10 za³. graf nr 2,
3. we wsi Konewki (obrêb Ostrowite) nr 230/1 (cz.) 
za³. graf nr 3,
4. we wsi Klonowice (obrêb Wieck) nr 103/1 za³. graf
nr 4,
5. we wsi Krzy¿ nr 417 za³. graf nr 5,
6. we wsi Kamienna Góra nr 144/11 (cz.), 217 (cz.) 
za³. graf nr 6,
7. we wsi Lutom nr 161/1 za³. graf nr 7,
8. we wsi £¹g Lipki nr 188/3 za³. graf nr 8,
9. we wsi £¹g Kolonia nr 33/1 za³. graf nr 9,
10. we wsi £¹g Kolonia nr 356/4 za³. graf nr 10,
11. we wsi £ubna 47/1,  za³. graf nr 11,
12. we wsi Malachin nr 80,  za³. graf nr 12,
13. we wsi Malachin nr 65  za³. graf nr 13,
14. we wsi Malachin nr 149/5LP za³. graf nr 14,
15. we wsi Nowe Prusy (obrêb Goldep) nr cz. 343/3,
343/8, 343/9, 343/10, 343/11, cz. 343/12, cz. 346/9,
347/10, 347/12  za³. graf. nr 15,
16. we wsi Nowe Prusy (obrêb Goldep) nr 320 (cz.) 
za³. graf nr 16,
17. we wsi Ostrowite nr 554/2 za³. graf nr 17,
18. we wsi Rytel nr 734  za³. graf nr 18,
19. we wsi Rytel nr 300/3 za³. graf nr 19,
20. we wsi Rytel nr 501/2, 501/4, cz.501/3, cz. 501/5 
za³. graf nr 20,
21. we wsi Stare Prusy nr 85/8, cz. 85/9 za³. graf nr 21,
22. we wsi Wieck nr 81 za³. graf nr 22,
23. we wsi Wojtal nr 222/2, 223/4 za³. graf nr 23,
24. we wsi Z³e Mieso nr 119/1 za³. graf nr 24,
25. we wsi Z³otowo nr 255  za³. graf nr 25.
2. Na rysunkach planów obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
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 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki,
 oznaczenie literowe lub literowo-cyfrowe wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi terenów,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 pas terenu wymagaj¹cy uzgodnieñ robót ziemnych z
Zarz¹dem kolei,
 pasy zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagane w
urz¹dzeniu terenu,
 projektowane biogrupy zieleni ekologiczno-krajobrazowej,
 istniej¹ce drzewa do zachowania,
pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
§5
1. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Czersku.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Czersku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan 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 miasta Czerska granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.
§6
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Czersk uchwalony Uchwa³¹ Nr
XXIX/250/93 Miasta i Gminy w Czersku w dniu 30 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. bydgoskiego Nr 13, poz. 173 z
dnia 6.10.1993 r.).

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 ust. 2, pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czersku
K. Sêkielewski
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UCHWA£A Nr 40/V/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie podzia³u Gminy Tr¹bki Wielkie na obwody
g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr
160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê podzia³u Gminy Tr¹bki Wielkie na sta³e
obwody g³osowania w wyborach do Rady Gminy, które
okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tr¹bki Wielkie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 7/98 Zarz¹du Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 28 sierpnia 1998 r. w sprawie podzia³u Gminy
na obwody g³osowania.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki
Wielkie oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 40/V/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 19 czerwca 2002 r.
PODZIA£ GMINY TR¥BKI WIELKIE NA OBWODY G£OSOWANIA
Numer
obwodu
1.
2.
3.
4.

Granice obwodu
Kleszczewo, Posto³owo, Cz¹stkowo, Paw³owo, Drzewina, Czerniewo,
Czerniec, Glinna Góra, Wojanowo, Graniczna Wie, Pruska Karczma
Mierzeszyn, B³otnia, Domachowo, Zaskoczyn, Warcz
Sobowidz, Rociszewko, Klêpiny, Go³êbiewo Wielkie, Go³êbiewo rednie,
Go³êbiewko, Rociszewo, Kobierzyn
Tr¹bki Wielkie, E³ganowo, Kaczki, Z³a Wie, £aguszewo, K³odawa, Tr¹bki
Ma³e

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Szko³a Podstawowa w Czerniewie
Szko³a Podstawowa w Mierzeszynie
Szko³a Podstawowa w Sobowidzu
Szko³a Podstawowa w Tr¹bkach
Wielkich
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§2

UCHWA£A Nr 39/V/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 19 czerwca 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Tr¹bki Wielkie.

w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze.
Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 w zwi¹zku z art. 90 ust. 1
z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. Nr 95, poz.
602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1

§3
Traci moc uchwa³a Nr 6/98 Zarz¹du Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Tr¹bki Wielkie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki
Wielkie oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

Ustala siê podzia³ Gminy Tr¹bki Wielkie na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Tr¹bki Wielkie oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych
w ka¿dym okrêgu, w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 39/V/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 19 czerwca 2002 r.

PODZIA£ NA OKRÊGI WYBORCZE GMINY TR¥BKI WIELKIE
W WYBORACH DO RADY GMINY TR¥BKI WIELKIE
Numer
okrêgu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Granica okrêgu
Kleszczewo, Czerniewo
Drzewina, Paw³owo
Cz¹stkowo, Posto³owo, Graniczna Wie
Domachowo, Warcz
Mierzeszyn, B³otnia, Zaskoczyn
Go³êbiewo Wielkie
Sobowidz, Klêpiny
Go³êbiewo rednie, Go³êbiewko, Rociszewo
Tr¹bki Wielkie
Tr¹bki Ma³e, £aguszewo, Kaczki
K³odawa, Z³a Wie
E³ganowo
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UCHWA£A Nr 43/V/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr:101, po³o¿on¹ we
wsi Tr¹bki Ma³e, gmina Tr¹bki Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220) oraz
zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. 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 14, poz.
124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.
1804) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-

Liczba
mieszkañców
714
514
497
694
1226
624
1574
817
1142
641
523
579

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

strzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr:101, po³o¿on¹ we wsi Tr¹bki Ma³e, gmina Tr¹bki Wielkie
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 8 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 8) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie
wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie
siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3.MNe Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostoj¹ca
4.KD Projektowana droga dojazdowa
5.KD Rezerwa terenu dla poszerzenia istniej¹cej drogi
gminnej
6.ZTT Pas techniczny dla obs³ugi cieków wodnych oraz
przebiegu infrastruktury
7.PS Przepompownia cieków
8.EEt Stacja transformatorowa
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3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki urbanistyczne kszta³towania zabudowy:
a) maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 800 m2 i maks.
nie okrela siê,
b) iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze nieu¿ytkowe,
c) pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki,
d) dachy: dachy wielospadowe z okapami wystaj¹cymi poza lico ciany 70cm; kalenica równoleg³a do
osi dróg; pokrycie dachówk¹, blachodachówk¹ lub
materia³em dachówkopodobnym; k¹t nachylenia
dachu 400,
e) kszta³towanie formy architektonicznej: zakaz stosowania materia³ów elewacyjnych syntetycznych (np.
siding),
f) maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m; wysokoæ poziomu parteru do 0,9 m od
poziomu terenu,
g) linia zabudowy: zachowaæ obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wg rysunku planu,
h) zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ o powierzchni do 50 m2 o wysokoci
do 5 m od poziomu terenu; dach dwuspadowy;
spadek i pokrycie jak dla zabudowy mieszkaniowej,
i) ma³a architektura: zakaz stosowania ¿elbetowych
ogrodzeñ prefabrykowanych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi infrastruktury:
a) woda: z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego,
b) cieki: do wiejskiej projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej,
c) cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych
oraz dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
(drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ
do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
d) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu
o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a,
e) energetyka: z projektowanych sieci n/n, zasilanych
z istniej¹cej linii napowietrznej SN,
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci,
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacji:
a) dojazd z projektowanych dróg dojazdowych w powi¹zaniu z gminnym uk³adem komunikacyjnym,
b) parkingi zapewniæ w granicach dzia³ki.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki konserwatorskie:
a) wystêpowanie stanowisk archeologicznych.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki wynikaj¹ce z ochrony
rodowiska:
a) zakaz makroniwelacji.
8. Ustalenia inne:
a) zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej
40%,
b) przed podjêciem dzia³añ inwestycyjnych nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany sp³yw wód opado-
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wych i gruntowych dla ca³ego obszaru, bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp.),
c) fundamentowanie poprzedziæ badaniami geotechnicznymi okrelaj¹cymi nonoæ gruntu,
d) obszar po dawnym wyrobisku ¿wiru wymaga dzia³añ
rekultywacyjnych,
e) przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi,
f) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug podstawowych  wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci,
g) dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, modernizacja dróg itp.),
h) okrela siê maksymaln¹ liczbê lokali w jednym domu
jednorodzinnym, w iloci 2 lokali,
i) inwestycja musi byæ poprzedzona wykonaniem drogi
dojazdowej ³¹cz¹cej osiedle z drog¹ powiatow¹.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy
fragment wsi Tr¹bki Ma³e (za³¹cznik graficzny Nr 1  skala
1: 1000).
§4
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) projektowane linie podzia³u,
c) obowi¹zuj¹ca linie zabudowy,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu na 1%  dla obszarów stref funkcyjnych:
1. MNe, 2. MNe, 3.MNe.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Traci moc Miejscowy Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tr¹bki Wielkie, zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr X/57/89 Gminnej
Rady Narodowej z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj.
Gdañskiego z 1990 r. Nr 1 poz. 6 z pón. zm.), we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
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§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 Gminy Tr¹bki Wielkie
M. P³otka

1222
UCHWA£A Nr 42/V/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr: 85/1 ¸ 85/13, po³o¿onych we wsi K³odawa, gmina Tr¹bki Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220)
oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. 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 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr: 85/1 ¸ 85/13,
po³o¿one we wsi K³odawa, gmina Tr¹bki Wielkie
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 5) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie
wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie
siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2.MNe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
3,4.KD drogi dojazdowe projektowane i istniej¹ce do
modernizacji
5.ZTT pas techniczny dla lokalizacji infrastruktury uzbrojenia i komunikacji
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki urbanistyczne kszta³towania zabudowy:
a) maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1400 m2 i maks.
pow. nie okrela siê,
b) iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe,
c) pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki,
d) dachy: dachy wielospadowe z kalenic¹ równoleg³¹
do osi drogi; pokrycie dachówk¹, blachodachówk¹
lub materia³em dachówkopodobnym; k¹t nachylenia dachu 35o,
e) kszta³towanie formy architektonicznej: zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding),
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f) maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 8 m, maks. wysokoæ poziomu parteru do 0,5
m od poziomu terenu,
g) linia zabudowy: utrzymaæ nieprzekraczaln¹ i obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wg rysunku planu,
h) zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcza o powierzchni do 50 m2 o wysokoci
do 5 m od poziomu terenu; dach dwuspadowy;
spadek i pokrycie jak dla zabudowy mieszkaniowej,
i) ma³a architektura: zakaz stosowania ¿elbetowych
ogrodzeñ prefabrykowanych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi infrastruktury:
a) woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego,
b) cieki: do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych  w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y pod³¹czyæ do niej
wszystkie obiekty, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ,
c) cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych
oraz dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych(drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
d) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu
o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a,
e) energetyka: z projektowanych sieci n/n zasilanych z
istniej¹cej linii napowietrznej SN,
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacji
a) dojazd z projektowanych oraz istniej¹cych dróg dojazdowych,
b) parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek.
6. Ustalenia inne:
a) zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej
60%,
b) ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia,
c) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug podstawowych 
wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli
nieruchomoci,
d) nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany sp³yw wód
opadowych i gruntowych dla ca³ego obszaru, bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
(np. drena¿, melioracja, itp.) oraz ochronê istniej¹cej rzeby terenu,
e) dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, modernizacja dróg
itp.),
f) okrela siê maksymaln¹ liczbê lokali w jednym domu
jednorodzinnym, w iloci 2 lokali,
g) makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum i tylko dla potrzeb posadowienia budynków.
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§3

1223

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy
fragment wsi K³odawa (za³¹cznik graficzny Nr 1  skala
1:1000).

UCHWA£A Nr XXXIX/282/02
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 25 czerwca 2002 r.

§5
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) projektowane linie podzia³u,
c) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu na 1%  dla obszarów stref funkcyjnych:
1. MNe, 2. MNe.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.

w sprawie podzia³u Gminy Ryjewo na okrêgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okrêgu dla przeprowadzenia wyboru radnych do Rady Gminy w Ryjewie.
Na podstawie art. 92 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602,
Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz.
971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz w zwi¹zku z treci¹ art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o
zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie
powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 oraz Nr 89, poz. 971)
Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê podzia³ Gminy Ryjewo na okrêgi wyborcze, ustalaj¹c ich granice i numery oraz liczbê radnych
wybieranych w okrêgu dla przeprowadzenia wyboru radnych do Rady Gminy w Ryjewie, zgodnie z za³¹cznikiem
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w
Ryjewie oraz we wszystkich so³ectwach na terenie gminy.

§7

§3

Traci moc Miejscowy Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tr¹bki Wielkie, zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr X/57/89 Gminnej
Rady Narodowej z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z 1990 r. Nr 1, poz. 6 z pón. zm.), we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.

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

§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 Gminy Tr¹bki Wielkie
M. P³otka

Numer
okrêgu
1
2
3
4

5

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/282/02
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 25 czerwca 2002 r.

Granice okrêgu
Benowo, Kuliki, So³tyski
Barcice, Borowy M³yn
Jarzêbina, Rudniki, Szadówko, Szkaradowo Szlacheckie
Ja³owiec, M¹towskie Pastwiska, Szkaradowo Wielkie
M¹tki
Ryjewo ulice: Grunwaldzka numery nieparzyste od 1 do 87 i numery parzyste od
2 do 68, Boczna, Jana Paw³a II, Kolejowa, Kocielna, Kociuszki, Krañcowa,
Lipowa, £¹ki, Nowa, Okrê¿na, Podgórna, Ks.kan. Franciszka Prussa, Przejazdowa,
Ró¿ana, S³oneczna, Szkolna, Weso³a, Wiaduktowa, Wiejska, Zielna

Liczba
radnych
wybieranych
w okrêgu
1
1
1
1

4

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6
7

Ryjewo ulice: Grunwaldzka numery nieparzyste od 89 do 129 i numery parzyste od
70 do 116, Braterstwa Narodów, Cicha, Donimirskich, Krzywa, Kopernika,
Kwiatowa, Lena, M¹towska, Na Skarpie, Osiedle Lene, Pod Lasem, Polna,
S³owiañska, Tartaczna, Wrzosowa
Klecewko, Pu³kowice, Straszewo, Trzciano, Watkowice, Watkowice Ma³e

1224

Na podstawie art. 92 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rady
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602,
Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz.
971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz w zwi¹zku z treci¹
art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa,o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 oraz Nr 89, poz. 971) i stosownie do treci postanowienia Komisarza Wyborczego
w Gdañsku z dnia 4 lipca 2002 r. znak: DGD- 714-4/02

7
8
9

4

§1

w sprawie dokonania zmian w za³¹czniku do uchwa³y
Nr XXXIX/282/02 Rady Gminy w Ryjewie z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie podzia³u Gminy Ryjewo
na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w okrêgu dla przeprowadzenia wyboru radnych do Rady Gminy w Ryjewie.

Numer
okrêgu

3

oraz zgodnie z uchwa³¹ Pañstwowej Komisji Wyborczej z
dnia 22 lipca 2002 r. utrzymuj¹c¹ w mocy w/w postanowienie, Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:

UCHWA£A Nr XLI/287/02
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 1 sierpnia 2002 r.

6

Poz. 1224, 1225
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W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXIX/282/02 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podzia³u Gminy Ryjewo na okrêgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
okrêgu dla przeprowadzenia wyboru radnych do Rady
Gminy w Ryjewie wprowadza siê nastêpuj¹ce  obejmuj¹ce tylko dotychczasowe okrêgi wyborcze Nr 6 i Nr 7 
zmiany.
Dotychczasowy okrêg wyborczy Nr 6 bêdzie mia³ poprzednie oznaczenie i granice okrêgu, za zmianie ulegnie jedynie liczba radnych wybieranych w tym okrêgu
poprzez zast¹pienie cyfry 3 cyfr¹ 4, natomiast w miejsce okrêgu wielomandatowego Nr 7 (w którym by³y 4
mandaty) zostan¹ utworzone 3 (trzy) jednomandatowe
okrêgi wyborcze którym przyporz¹dkowane bêd¹ kolejne numery okrêgów (jako okrêg Nr 7, Nr 8, Nr 9) w poni¿szym brzmieniu:

Liczba radnych
wybieranych
w okrêgu

Granice okrêgu
Ryjewo ulice: Grunwaldzka numery nieparzyste od 89 do 129 i numery parzyste od
70 – 116, Braterstwa Narodów, Cicha Donimirskich, Krzywa, Kopernika Kwiatowa,
Lena, M¹towska, Na Skarpie, Osiedle Lene, Pod Lasem, Polna, S³owiañska,
Tartaczna, Wrzosowa
Straszewo, Pu³kowice
Trzciano
Watkowice, Watkowice Ma³e, Klecewko
§2

Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w
Ryjewie oraz we wszystkich so³ectwach na terenie gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

1225
UCHWA£A Nr XXXIV/229/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie podzia³u Gminy Damnica na okrêgi wyborcze.

4

1
1
1

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.Nr 95, poz. 602; zmiany: Dz. U. z
1998 r. Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz, 971; z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Gminy Damnica
uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê podzia³u gminy Damnica na okrêgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy jak w za³¹czniku do
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodznicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIV/229/2002
Rady Gminy Damnica
z dnia 27 czerwca 2002 r.
PODZIA£ GMINY DAMNICA NA OKRÊGI WYBORCZE
NR
OBWODU

NR
OKRÊGU
1

SO£ECTWO
DAMNICA (Dêbniczka, Budy)

Liczba miesz.
w okrêgu
1.364

Liczba
mandatów

3,24

3

2

BIÊCINO
WIÊCICHOWO (Mrówczyno)

521

1,24

1

3

BOBROWNIKI (£ojewo,Skibin)

877

2,08

2

4

DAMNO (G³odowo, Wiatrowo)
D¥BRÓWKA
(Jeziorka,wita³y,Wiszno)
£EBIEÑ
STRZY¯YNO
KAR¯NICZKA (£ê¿yca)
ZAGÓRZYCA (Zagórzyczki)
MIANOWICE
WIELOG£OWY
S¥BORZE (Paprzyce)
DOMARADZ
STARA D¥BROWA

717

1,70

2

436

1,04

1

476

1,13

1

402
324
318

0,95
0,77
0,75

1
1
1

1,02

1

1,07

1

15

15

5
6
7
8
9
3

Norma
przedstawic.

1.885

1

2

Liczba miesz.
w obwodzie

10
11

429

2.506

1.924

451
6.315

6.315

STAN LUDNOCI NA 31.12.2001r.  6.315
6.315 : 15 radnych = 421 – NORMA
PRZEDSTAWICIELSTWA

1226

§3

UCHWA£A Nr XLIII/410/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 czerwca 2002 r.

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

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVI/182/2000 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej
zwi¹zanej ze wzrostem wartoci nieruchomoci w wyniku jej podzia³u.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220) w zwi¹zku
z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.
543 ze zm. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800)
Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê § 1 uchwa³y Nr XVI/182/2000 z dnia 28 marca 2000 r., który otrzymuje brzmienie:
Ustala siê stawkê procentow¹ w wysokoci 25% ró¿nicy wartoci nieruchomoci stosowanej do ustalenia
op³aty adiacenckiej zwi¹zanej ze wzrostem wartoci nieruchomoci w wyniku jej podzia³u.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Redy.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

1227
INFORMACJA
o przedsiêbiorcy ubiegaj¹cym siê o koncesjê
W dniu 29 maja 2002 r. przedsiêbiorca: ENERGO GOTLAND S.A. z siedzib¹ w miejscowoci Rogo¿ewek 42A,
09-500 Gostynin, zwróci³ siê do Urzêdu Regulacji Energetyki z wnioskiem o udzielenie koncesji na wytwarzanie
oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Przedsiêbiorca: ENERGO GOTLAND S.A. z siedzib¹ w
miejscowoci Rogo¿ewek zosta³ wpisany w dniu 20 lutego 2002 r. do Rejestru Przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego, prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla
M. St. Warszawy XXI Wydzia³ Gospodarczy KRS pod nr
KRS 0000093082, a akcjonariuszami spó³ki s¹ przedsiêbiorcy: szwedzka spó³ka Gotlands Fjärrvärme AB (90%
iloci akcji) oraz polska spó³ka Energosystem J.V. Sp. z
o.o. (10% iloci akcji).
Przedsiêbiorca: ENERGO GOTLAND S.A. z siedzib¹ w

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1227, 1228
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miejscowoci Rogo¿ewek zawar³ w dniu 30 kwietnia 2002
r. z Wytwórni¹ Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL 
CHOJNICE Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Chojnicach  prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na podstawie udzielonych jej koncesji nr WCC/694/626/U/OT-1/98/KK na wytwarzanie ciep³a oraz nr PCC/721/626/U/OT-1/98/KK na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, umowê przedwstêpn¹
sprzeda¿y m.in. kot³owni i sieci ciep³owniczej wspó³pracuj¹cej z tym ród³em i wyst¹pi³ z wnioskiem o udzielenie koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a za pomoc¹ tych obiektów.
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 40 poz. 509)
oraz w zwi¹zku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.
348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr
91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz.
489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr
154, poz. 1800 i poz. 1802), na wniosek strony, zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. przedsiêbiorcy koncesji na wytwarzanie ciep³a
oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Oddzia³u Centralnego
Urzêdu Regulacji Energetyki
w Warszawie
K. Gromczyñska

borcze oraz ustalenia liczby radnych do Rady Gminy Borzytuchom wybieranych w ka¿dym okrêgu.
Na podstawie art. 92 ust. 2 i ust. 3 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. z 1998 r. Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) na wniosek
Wójta Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê okrêgi wyborcze dla wyboru radnych Rady
Gminy Borzytuchom.
§2
Numery i granice okrêgów wyborczych, o których
mowa w § 1 oraz liczbê radnych wybieranych w ka¿dym
okrêgu ustala siê jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr 13/98 Zarz¹du Gminy Borzytuchom z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie podzia³u Gminy Borzytuchom na okrêgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych do Rady Gminy Borzytuchom wybieranych
w ka¿dym okrêgu (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 21,
poz. 101).
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

Warszawa, dnia 11 czerwca 2002 r.

1228
UCHWA£A Nr XXXII/158/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 5 lipca 2002 r.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXII/158/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 5 lipca 2002 r.

w sprawie podzia³u Gminy Borzytuchom na okrêgi wy-

Nr okrêgu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Granice okrêgu
(miejscowoæ)
Borzytuchom
Chotkowo
D¹brówka
Jutrzenka
Ryczyn
Kamieñc
Krosnowo
Niedarzyno
Osieki
Struszewo

Liczba
wybieranych radnych
w ka¿dym okrêgu
5
1
3
1
1
1
2
1
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1229
UCHWA£A Nr XXVII/16/2002
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 9 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, fragmentów wsi Bobowo i Jab³ówko, gmina Bobowo, dotycz¹cego obszarów:
Bobowo  Obszar nr1  dz. nr 115
Bobowo  Obszar nr 2  dz. nr 603/2
Jab³ówko  Obszar nr 3  dz. nr 118/5 (czêæ)
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591):
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszarów:
1) Wie Bobowo  OBSZAR nr 1  dzia³kê nr 115 przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, dotychczasowe przeznaczenie terenu 
teren rolny,
2) Wie Bobowo  OBSZAR nr 2  dzia³kê nr 603/2 przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, dotychczasowe przeznaczenie terenu 
uprawy rolne,
3) Wie Jab³ówko  OBSZAR nr 3  dzia³kê nr 118/5
(czêæ) przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, dotychczasowe przeznaczenie terenu  uprawy rolne.
§2

8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami okrelonymi przez w³aciwy Zak³ad Energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a/
paliwo niskoemisyjne/
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
teren znajduje siê w strefie N-kontynuacji i harmonijnych powi¹zañ z uk³adem historycznym
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
11. STAWKA PROCENTOWA
10%
12. INNE ZAPISY
.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2
1.
2.
3.
4.
5.

Ustalenia planu dla terenów w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1
WIE BOBOWO
NR DZIA£KI 115
POWIERZCHNIA 1,07 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN teren budownictwa mieszkaniowego, KD  drogi
dojazdowe, KD1  pas poszerzenia drogi gminnej do
10m w granicach rozgraniczaj¹cych
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: osiem
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys. planu
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 30% terenu dzia³ki, dopuszcza siê budowê gara¿y
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o, wysokoæ budynku od poziomu
terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 12 m
f) linia zabudowy: 6,0 m od krawêdzi jezdni drogi gminnej
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie
w³asnej dzia³ki. KD1  teren przewidziany do poszerzenia drogi gminnej do szer. 10m.
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6.

1.
2.
3.
4.

7.

8.

WIE BOBOWO
NR DZIA£KI 603/2
POWIERZCHNIA 1,16 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN teren budownictwa mieszkaniowego, KD  drogi
dojazdowe,
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: szeæ
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys. planu
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25% terenu dzia³ki, dopuszcza siê budowê gara¿y
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o, wysokoæ budynku od poziomu
terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 10 m, poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu
f) linia zabudowy: 6,0 m od krawêdzi jezdni drogi gminnej
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi dojazdowej KD, lub z drogi gminnej dla dzia³ki przylegaj¹cej do istniej¹cej zabudowy,
parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do
c) zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do
d) oczyszczalni
e) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
f) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istnie-
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9.
10.
11.
12.

j¹cej linii NN, zgodnie z warunkami okrelonymi przez
w³aciwy Zak³ad Energetyczny
g) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
h) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zachowaæ drzewa przydro¿ne
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Miêdzy granic¹ lasu, a ogrodzeniem dzia³ek zachowaæ pas dostêpu do terenów lenych

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
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WIE JAB£ÓWKO
NR DZIA£KI 118/5 (czêæ)
POWIERZCHNIA 0,60 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego, KD  drogi
dojazdowe, KD1  pas poszerzenia drogi gminnej
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: cztery
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys. planu
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 25% terenu dzia³ki, dopuszcza siê budowê gara¿y
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o, wysokoæ budynku od poziomu
terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 10 m, poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu
f) linia zabudowy: 6,0 m od krawêdzi jezdni drogi
gminnej
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie
w³asnej dzia³ki. KD1  teren szer. 2,5 m przewidziany
do poszerzenia drogi gminnej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami okrelonymi przez
w³aciwy Zak³ad Energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a/
paliwo niskoemisyjne/
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo
wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ (ZK) jak na rys.
planu
11. STAWKA PROCENTOWA
10%
12. INNE ZAPISY
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Bobowo (za³¹cznik graficzny nr 1-3).
§4
Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 0% dla obszaru nr 2 (za³. nr 2), 10% dla obszaru nr 1
i 3 (za³. nr 1 i 3).
§5
1. Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Bobowo, obejmuj¹cy obszar wymieniony w § 1 pkt 1
ust. 2, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi
Bobowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XII/24/92 Rady
Gminy w Bobowie z dnia 20 pa¿dziernika 1992 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 22, poz. 125 z 1992 r. z pón. zm.),
który to plan traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu (za³¹cznik graficzny nr 2).
2. Niniejsze plany zagospodarowania przestrzennego
gminy Bobowo, obejmuj¹ce obszary wymienione w §
1 pkt 1 ust. 1 i 3, stanowi¹ jednoczenie zmianê do
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowo zatwierdzonego uchwa³¹
Nr IX/12/92 Rady gminy w Bobowie z dnia 19 marca
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 22, poz. 125)
za³¹cznik graficzny nr 1 i 3.
§6
1. 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 Bobowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê 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 w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Bobowo
E. Berent
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OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 1 sierpnia 2002 r.
w sprawie sprostowania b³êdów.
Na podstawie art. 17 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz 718, zm. z

Symbol w planie

UH,UG

EG

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2001 r, Nr 46, poz. 499) w uchwale Nr XLIV/557/02 Rady
Miejskiej w S³upsku z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej
11 Listopada w rejonie ulicy Szczeciñskiej i 11 Listopada w S³upsku (Dz. U. Nr 39, poz. 907) prostuje siê b³¹d w
ten sposób, ¿e w § 5 ust 2, po s³owach wyznaczonych
liniami rozgraniczenia zamiast ustaleñ Planowana relokacja .................... . Strefê zagro¿enia wybuchem wygrodziæ. nale¿y wpisaæ treæ ustaleñ:

Treæ ustaleñ
Powierzchnia terenu 3,10 ha.
Teren projektowanej zabudowy handlowo-us³ugowej (,,Centrum Handlowe).
Wymagane urz¹dzenie 400-450 ogólnodostêpnych miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych oraz zagospodarowanie zieleni¹ izolacyjn¹. Pozosta³e
ustalenia zgodnie z & 4 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 0,06 ha. Teren stacji redukcyjno-pomiarowej IIº.
Planowana relokacja istniej¹cej stacji redukcyjnej
z dzia³ki 284/1.Wyposa¿enie technologiczne planowanej stacji redukcyjnopomiarowej IIº powinno zapewniæ zachowanie strefy zagro¿enia wybuchem nie
wiêkszej jak 8,0 m. Strefê zagro¿enia wybuchem wygrodziæ.

Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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