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1383
UCHWA£A Nr XXVIII/322/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Czeczewo,
czêæ dzia³ek nr 156/1 i 157/1, w gminie Przodkowo.
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 (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1,
art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art.
4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón.
zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi :
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
 poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest
najwy¿sza,
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  900 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(40% powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:

 6 m od KD, KD1 i od istniejacej drogi powiatowej.
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych,
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej nr
10209 (10 m od osi jezdni),
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, spójnej z
oczyszczalni¹ w Przodkowie, do czasu wybudowania kanalizacji nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów
budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach
w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  odpady sta³e winny
byæ segregowane wed³ug grup asortymentowych
w miejscu ich wytwarzania, gromadzone w pojemnikach usytuowanych na terenie posesji i zagospodarowywane przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z projektowanej drogi wewnêtrznej za porednictwem istniej¹cej drogi powiatowej nr 10209.
Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej
ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja
nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.  w razie
koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew nowych/1 drzewo wyciête.
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§2

§1

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1 , wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane,
5) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej.

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/39/90
z dnia 27 lutego 1990 r. Rady Gminy w Szemudzie (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 124 z pón. zm.), wprowadza
siê zmiany sposobu u¿ytkowania terenu na nastêpuj¹cych
obszarach:
1) we wsi obrêbowej Bêdargowo, dzia³ki nr nr: 68/5,
68/6 cz.;
2) we wsi obrêbowej Bojano, dzia³ki nr nr: 84, 258, 297,
12/30 do 12/37, 339, 313/5, 312/3 cz., 172/1, 132 cz.,
42/1, 7/1, 174/1, 34/3;
3) we wsi obrêbowej Dobrzewino, dzia³ki nr nr: 365/43
do 365/45, 286/2, 129/9, 345/13 do 345/15, 51/1;
4) we wsi obrêbowej Donimierz, dzia³ki nr nr: 473/8 do
473/11, 473/14 do 473/15, 475/7, 399 cz., 407/10 cz.,
473/1 do 473/3, 475/9, 475/1 do 475/4, 475/6;
5) we wsi obrêbowej Jeleñska Huta, dzia³ki nr nr:10/11
cz., 10/7, 10/8, 160/25;
6) we wsi obrêbowej Kamieñ, dzia³ki nr nr: 85/20 do 85/
23, 399/26, 326/17 cz., 326/15, 53/1 do 53/2, 53/16
cz., 234/11, 234/12, 258/1 do 258/2, 258/7, 191/6, 191/9,
192/8, 195/65, 317/6, 317/7, 317/23, 399/11, 399/12,
399/14, 399/15, 399/16 do 399/18, 399/20 do 399/25,
399/19, 399/27;
7) we wsi obrêbowej Kielno, dzia³ki nr nr: 543/8, 182/11,
161/5, 161/7 do 161/12, 383/24, 550/15, 120/7 cz., 328/45
do 328/49, 328/51, 424/9a, 424/9b, 14;
8) we wsi obrêbowej Koleczkowo, dzia³ki nr nr: 376/6,
194/19 do 194/27, 144/4, 270/13, 64/4 cz., 146/8 cz.,
146/12, 146/13, 393/4 do 393/6, 393/8, 38/8, 79/1, 252/1,
252/2, 292/11, 319/13 a, 275/10, 383/11, 319/13 b, 262,
282, 283, 284, 286, 345;
9) we wsi obrêbowej Kowalewo, dzia³ki nr nr: 22/26, 23/3,
22/23 a, 22/23 b, 22/23 c;
10) we wsi obrêbowej £ebieñska Huta, dzia³ki nr nr:
31/24 cz.;
11) we wsi obrêbowej Szemud, dzia³ki nr nr: 414/5, 414/6,
329/14.

§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§4
1)

2)
3)

4)

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139 z
1992 r.) z póniejszymi zmianami  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1384
UCHWA£A Nr XLIV/386/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr
142 z 2001 r. poz. 1591) oraz art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku
z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 86 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. Nr
15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:

§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 i 1:500, stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
MN-UR  tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug rzemios³a;
MN-UT  tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
dla potrzeb agroturystyki;
MR  tereny zabudowy siedliskowej;
UC-US  tereny us³ug komercyjnych i sportu;
UR  tereny zabudowy us³ugowo-rzemielniczej;
UTL  tereny zabudowy letniskowej;
ZI  tereny zieleni izolacyjnej;
Z£  tereny zieleni ³êgowej;
ZP  tereny zieleni leno-parkowej;
ZR  tereny zieleni parkowo-lenej;
KD  tereny dróg;
KD1  poszerzenie drogi istniej¹cej.
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3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania;
 linie podzia³u wewnêtrznego;
 nieprzekraczalna linia zabudowy;
 izolinia 100 m od linii brzegowej wód otwartych.
§3
Szczegó³owe ustalenia sposobu i zasad zagospodarowania:
1. Wie obrêbowa Bêdargowo, dzia³ki nr nr 68/5, 68/6 cz.,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 8;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
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dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
2. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ka nr 84, przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej, projektowan¹ sieci¹ dróg dojazdowych o szer. 8,0 i 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 28;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0 m od krawê¿nika jezdni drogi gminnej i od linii regulacyjnej drogi, jak na rysunku planu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0-V7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody;
 wymagane jest uzgodnienie projektów realizacyjnych na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i opinia Muzeum Archeologicznego w Gdañsku;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
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 skrzy¿owanie projektowanej drogi dojazdowej z drog¹ gminn¹ powinno uwzglêdniæ istniej¹cy drzewostan
przydro¿ny.
3. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ki nr nr 258, 297, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej, projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szer. 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 13;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 pas terenu wolny od zabudowy 15,0 m od granicy
lasu;
 oczko wodne i rów melioracyjny pozostawiæ w stanie naturalnym, zachowaæ pas wolny od zabudowy
o szerokoci 10,0 m;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0-V7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody;
 istniej¹ce zadrzewienia podlegaj¹ ochronie, dopuszczalna wycinka pojedynczych drzew w przypadku
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kolizji z planowanym zagospodarowaniem.
4. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ki nr nr 12/30 do 12/37,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych o szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 8;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 istniej¹ce grunty lene pozostawiæ w dotychczasowym u¿ytkowaniu;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 15,0 m. od granic lasu;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0-V7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody.
5. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ka nr 339, przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ bu-
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dowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
6. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ki nr nr 313/5, 312/3 cz.,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej poszerzonej do
8,0 m;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 5;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cego gara¿u;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
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 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 istniej¹cy rów melioracyjny podlega ochronie;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 10,0 m od brzegu rowu melioracyjnego.
7. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ka nr 172/1, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹ drog¹ dojazdow¹;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 11;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2942 

 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y
bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do
uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznej w przypadku kolizji
z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 15,0 m od granic lasu.
8. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ka nr 132 cz., przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej, projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szer. 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 10;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
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Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznej w przypadku kolizji
z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 15,0 m od granic lasu;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0-V7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody.
9. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ka nr 42/1, przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹ drog¹ dojazdow¹
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 8;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbior-
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ników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ teren leny w dotychczasowym u¿ytkowaniu;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 15,0 m od granicy lasu.
10. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ka nr 7/1, przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹ drog¹ dojazdow¹;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 6;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obo-
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wi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznej w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ teren leny w dotychczasowym u¿ytkowaniu;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 15,0 m od granicy lasu.
11. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ka nr 174/1, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej projektowan¹ drog¹ dojazdow¹;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 8;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
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 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
12. Wie obrêbowa Bojano, dzia³ka nr 34/3, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹-us³ugow¹, dla potrzeb agroturystyki, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN-UT.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej poszerzonej do 10,0 m;
 podzia³ istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny z czêci¹ us³ugow¹, dla obs³ugi ruchu
turystycznego ze szczególnym uwzglêdnieniem
agroturystyki, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy
obiektów pomocniczych zwi¹zanych z funkcj¹ podstawow¹ obszaru, oraz wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki; liczba miejsc parkingowych dostosowana do programu u¿ytkowego obiektu.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych dla wszystkich
obiektów 1;
 w budynku mieszkalnym dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura obiektów dostosowana do otoczenia
z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
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 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnych dzia³ki;
 obiekty lub pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami.
13. Wie obrêbowa Dobrzewino, dzia³ki nr nr 365/43 do
365/45, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 3;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
14. Wie obrêbowa Dobrzewino, dzia³ka nr 286/2, przeznacza siê pod zabudowê us³ug rzemios³a, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem UR.
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Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej wewnêtrznej drogi gospodarczej poszerzonej do szer. 6,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2;
 iloæ dzia³ek 4;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 30%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 zabudowa pawilonowa, liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych obiektów
pomocniczych;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do najwy¿szej krawêdzi dachu 6,0 m.;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do pe³nionych funkcji;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki, a z powierzchni
utwardzonych, parkingów, dróg, placów manewrowych do kanalizacji burzowej po ich wstêpnym
oczyszczeniu w separatorze;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
15. Wie obrêbowa Dobrzewino, dzia³ki nr nr 129/9, 345/
13 do 345/15, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu
symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej i z dróg dojazdowych;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 3;
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 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
16. Wie obrêbowa Dobrzewino, dzia³ka nr 51/1, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 12;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
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 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 i 10,0 m od
linii regulacyjnej drogi i 15,0 m od granicy lasu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
15,0 m od granic lasu;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
17. Wie obrêbowa Donimierz, dzia³ki nr nr 473/8 do 473/11,
473/14, 473/15, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu
symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych poszerzonych do szer. 6,0 m;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 6;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
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 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 15 m od granicy lasu;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dn. 03.09 1998r.
18. Wie obrêbowa Donimierz, dzia³ka nr 475/7, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem UTL.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek letniskowy;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
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 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 8,5 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
19. Wie obrêbowa Donimierz, dzia³ka nr 399 cz., przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z poszerzonej drogi wojewódzkiej, projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szer. 10,0 m i 12,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 4;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej i 20 m od krawê¿nika
jezdni drogi wojewódzkiej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
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 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 skrzy¿owanie projektowanej drogi dojazdowej z
drog¹ gminn¹ powinno uwzglêdniæ istniej¹cy drzewostan przydro¿ny;
 na skrzy¿owaniu drogi dojazdowej z drog¹ wojewódzk¹ dopuszcza siê wycinkê pojedynczych
drzew w polu widocznoci.
20. Wie obrêbowa Donimierz, dzia³ka nr 407/10 cz., przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi wojewódzkiej;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0 m od krawê¿nika jezdni drogi wojewódzkiej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2948 

 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 na skrzy¿owaniu drogi dojazdowej z drog¹ wojewódzk¹ dopuszcza siê wycinkê pojedynczych
drzew w polu widocznoci.
21. Wie obrêbowa Donimierz, dzia³ki nr nr 473/1 do 473/3,
475/9, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem UTL.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej poszerzonej
do 6,0 m;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 4;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 8,5 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
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Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 15 m od granicy lasu;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
22. Wie obrêbowa Donimierz, dzia³ki nr nr 475/1 do 475/4,
475/6, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem UTL.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej poszerzonej
do 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 3;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek letniskowy;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 8,5 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sie-
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ci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wy³¹czeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
23. Wie obrêbowa Jeleñska Huta, dzia³ka nr 10/11 cz.,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej, projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szer. 12,0 i 10,0 m jak na
rysunku planu;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 16;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej i 20,0 m od krawê¿nika jezdni drogi powiatowej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
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zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ obszar wolny od zabudowy o szer. 100,0 m
od linii brzegowej rzeki Gociciny;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 skrzy¿owanie projektowanej drogi dojazdowej z
drog¹ gminn¹ powinno uwzglêdniæ istniej¹cy drzewostan przydro¿ny.
24. Wie obrêbowa Jeleñska Huta, dzia³ki nr nr 10/7, 10/8,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej poszerzonej drogi powiatowej
drog¹ dojazdow¹ poszerzon¹ do 8,0m;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 iloæ dzia³ek 2;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej i 20,0 m od krawê¿nika jezdni drogi powiatowej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sie-
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ci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ obszar wolny od zabudowy o szer. 100,0 m
od linii brzegowej rzeki Gociciny;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
25. Wie obrêbowa Jeleñska Huta, dzia³ka nr 160/25, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
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nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
26. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ki nr nr 85/20 do 85/23,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 1;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
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Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
27. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ka nr 399/26, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 1;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
28. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ka nr 326/17 cz., przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
szer. 10,0 m projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szer.
8,0 m;
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 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 12;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty
pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
29. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ka nr 326/15, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2952 

 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
30. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ki nr nr 53/1, 53/2, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 2;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 14,0 m od linii regulacyjnej drogi, jak na rysunku planu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do oto-
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czenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków z nowo powstaj¹cych
obiektów do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
31. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ka nr 53/16 cz., przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 7;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 i 8,0 m od linii
regulacyjnej dróg;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
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 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
 istniej¹cy rów melioracyjny podlega ochronie.
32. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ki nr nr 234/11, 234/12,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 2;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
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 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
33. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ki nr nr 258/1, 258/2,
258/7, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
12,0m i drogi dojazdowej poszerzonej do 8,0m;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 5;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 i 10,0 m od
linii regulacyjnej drogi jak na rysunku planu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
34. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ki nr nr 191/6, 191/9,
192/8, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
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Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych dróg lokalnych projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 3;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 i 10,0 m od
linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 zachowaæ obszar wolny od zabudowy o szer. 100,0 m
od linii brzegowej jeziora Kamieñ;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
35. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ka nr 195/65, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 1;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
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 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 ze wzglêdu na rodzaj gleb (mu³owo-torfowe) przed
okreleniem warunków posadowienia nale¿y wykonaæ badanie geotechniczne gruntu;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
36. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ki nr nr 317/6, 317/7,
317/23, 399/11, 399/12, 399/14, 399/15, przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 7;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
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 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
37. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ki nr nr 399/16 do 399/18,
399/20 do 399/25, przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku
planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 5;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
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Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 istniej¹ce zalesienie pozostawiæ w dotychczasowym u¿ytkowaniu;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
38. Wie obrêbowa Kamieñ, dzia³ki nr nr 399/19, 399/27,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej poszerzonej
do szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 2;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
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 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
39. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ka nr 543/8, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szer. 10,0m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 6;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci; w przypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza
siê przeniesienie linii elektroenergetycznej;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.

Poz. 1384

Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ obszar wolny od zabudowy o szer. 100,0 m
od linii brzegowej jeziora;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
40. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ka nr 182/11, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi rzemios³a
oznaczone na rysunku planu symbolem MN-UR.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej lokaln¹ drog¹ dojazdow¹ poszerzon¹ do szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki: mieszkaniow¹ i rzemielnicz¹,
okreliæ w koncepcji zagospodarowania na etapie
decyzji o warunkach zabudowy;
 minimalna powierzchnia dzia³ki mieszkaniowej
1000 m2;
 na dzia³ce mieszkaniowej mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y; na dzia³ce rzemielniczej mo¿na wybudowaæ
obiekty niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoci
us³ugowej, przy czym powierzchnia zabudowana i
utwardzona maks. 40% ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej i 15,0 m od drogi
gminnej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 w budynku mieszkalnym dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku mieszkalnego dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;
 architektura bry³y budynków us³ugowych rzemios³a o charakterze pawilonowym, dostosowana do
pe³nionych funkcji.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki, a z nawierzchni
utwardzonych do kanalizacji burzowej, po ich
wstêpnym oczyszczeniu;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
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Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnych dzia³ki;
 obiekty lub pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dn.06.08.1993 r. znak 0-V-7626/
1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
41. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ki nr nr 161/5, 161/7 do
161/12, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
szer. 12,0 m;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 maksymalna iloæ dzia³ek 10;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 i 10,0 m od
linii regulacyjnej drogi, jak na rysunku planu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznej w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
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Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
42. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ki nr 383/24, przeznacza
siê pod zabudowê letniskow¹ z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem UTL.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szer. 6,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 4;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek letniskowy;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 8,5 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 wymagane jest uzgodnienie projektów realizacyjnych na etapie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i opinia Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
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43. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ka nr 550/15, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej poszerzonej
do szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 2;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi i 30,0 m od granicy lasu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 istniej¹ce zalesienie zachowaæ w dotychczasowym
u¿ytkowaniu;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 wymagane jest uzgodnienie projektów realizacyjnych na etapie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i opinia Muzeum Archeologicznego w Gdañsku;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
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44. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ka nr 120/7 cz., przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 9;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 8,5 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 istniej¹ce oczko wodne zachowaæ w dotychczasowym u¿ytkowaniu, brzegi zakrzewiæ gatunkami
zgodnymi z warunkami przyrodniczymi siedliska;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
45. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ki nr nr 328/45 do 328/49,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 5;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
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 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 8,5 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 wymagane jest uzgodnienie projektów realizacyjnych na etapie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i opinia Muzeum Archeologicznego w Gdañsku;
46. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ka nr 328/51, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkaniowy jednorodzinny;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
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 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 wymagane jest uzgodnienie projektów realizacyjnych na etapie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i opinia Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
47. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ka nr 424/9a, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 25;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 i 8,0 m od linii
regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
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 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
48. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ka nr 424/9b, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 12;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
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 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
49. Wie obrêbowa Kielno, dzia³ka nr 14, przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 3;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks.
20%;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
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50. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 376/6, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
szer. 8,0m;
 podzia³ na dwie dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy
wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi i 30,0 m od granicy lasu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ nakazy i
zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody
Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
51. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ki nr nr 194/19 do
194/27, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
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 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 9;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu o szer. 10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ nakazy i
zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody
Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
52. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 144/4, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
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 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 9;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
53. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 270/13, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej poszerzonej
do szer. 8,0 m;
 podzia³ na 2 dzia³ki indywidualne;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
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 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
54. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 64/4 cz., przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 6;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
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 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
55. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 146/8 cz. 146/12,
146/13, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
szer. 8,0 m projektowanymi drogami dojazdowymi o szer. 8,0m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 8;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 i 8,0 m od linii
regulacyjnej drogi, jak na rysunku planu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
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 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu o szer. 10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 zachowaæ pas wolny od zabudowy o szerokoci
10,0 m od granicy lasu;
 istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia podlegaj¹
ochronie.
56. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ki nr nr 393/4 do
393/6, 393/8, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu
symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy;
 iloæ dzia³ek 4;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi i 15,0 m od granicy lasu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
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 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
57. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 38/8, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi wojewódzkiej, projektowan¹ drog¹ dojazdow¹
o szer. 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 8;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi i 20,0 m od krawê¿nika jezdni drogi wojewódzkiej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
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 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 na skrzy¿owaniu drogi dojazdowej z drog¹ wojewódzk¹ dopuszcza siê wycinkê pojedynczych
drzew w polu widocznoci.
58. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 79/1, przeznacza siê pod zabudowê us³ugow¹ komercyjn¹ i sportow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem UC-US.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej;
 teren przeznacza siê pod budowê obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi ludnoci, tj. us³ug handlu, gastronomii, rzemios³a, turystyki, rozrywki i sportu;
 ka¿de przedsiêwziêcie wymaga opracowania szczegó³owego programu inwestycji oraz koncepcji zagospodarowania na etapie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 30%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi i granic dzia³ki;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki z
uwzglêdnieniem liczby u¿ytkowników us³ug;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 charakter zabudowy zró¿nicowany w zale¿noci od
pe³nionych funkcji;
 wysokoæ zabudowy us³ugowej maks. 1,5 kondygnacji naziemnych;
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 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 architektura obiektów kszta³towana indywidualnie,
dopuszcza siê zró¿nicowanie form architektonicznych w zale¿noci od pe³nionych funkcji i roli w
kompozycji uk³adu;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki, a z powierzchni
utwardzonych, parkingów i placów do kanalizacji
burzowej po ich wstêpnym oczyszczeniu w separatorze;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnych dzia³ki;
 obiekty lub pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci winne byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 wymagane jest uzgodnienie projektów realizacyjnych na etapie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i opinia Muzeum Archeologicznego w Gdañsku;
 istniej¹cy rów melioracyjny podlega ochronie.
59. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ki nr nr 252/1, 252/2,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i letniskow¹ oznaczone na rysunku planu
symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki istniej¹cy adaptowany i projektowany;
 minimalna powierzchnia dzia³ki mieszkaniowej
1000 m2;
 minimalna powierzchnia dzia³ki letniskowej1500 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek mieszkaniowych 15;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
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budynek mieszkalny jednorodzinny lub letniskowy,
dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych
gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi i 30,0 m od granicy lasu Nadlenictwa Gdañsk;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 8,5 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 istniej¹ce zadrzewienia podlegaj¹ ochronie, dopuszczalna wycinka pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ nakazy i
zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody
Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
60. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 292/11, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej, projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 7;
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 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 wymagane jest uzgodnienie projektów realizacyjnych na etapie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i opinia Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
Inne warunki:
 istniej¹ce oczko wodne zachowaæ w stanie naturalnym, brzegi zakrzewiæ gatunkami zgodnymi z
warunkami przyrodniczymi siedliska.
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61. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 319/13 a, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szer. 10,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 8;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m od linii regulacyjnej drogi i 30,0 m od granicy lasu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ nakazy i
zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody
Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
62. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 275/10, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
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 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
12,0 m projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 5;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
63. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 383/11, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd projektowanej drogi osiedlowej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
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 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
64. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 319/13 b, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej poszerzonej do szer. 10,0 m, lokaln¹ sieci¹ dróg dojazdowych;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 18;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
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 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi i 30,0 m od granicy lasu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ nakazy i
zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody
Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 istniej¹ce oczko wodne zachowaæ w stanie naturalnym.
65. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ka nr 262, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 6;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
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 istniej¹ce zalesienie utrzymaæ w dotychczasowym
u¿ytkowaniu;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m od linii regulacyjnej drogi i 30,0 m od granicy lasu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ nakazy i
zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody
Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
66. Wie obrêbowa Koleczkowo, dzia³ki nr nr 282, 283,
284, 286, 345, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu
symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej wewnêtrzn¹ sieci¹ dróg dojazdowych o szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 26;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 istniej¹ce zalesienie utrzymaæ w dotychczasowym
u¿ytkowaniu;
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 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi i 30,0 m od granicy lasu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 30,0 m od granicy lasu, jak w Rozporz¹dzeniu
Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994 r. oraz Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szerokoci 10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
67. Wie obrêbowa Kowalewo, dzia³ka nr 22/26, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0 m od linii regulacyjnej drogi, jak na rysunku planu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
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 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
68. Wie obrêbowa Kowalewo, dzia³ka nr 23/3, przeznacza siê pod zabudowê siedliskow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MR oraz zabudowê mieszkaniow¹ oznaczon¹ symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej, projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 na dzia³ce siedliskowej mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, zwi¹zane z g³ówn¹ funkcj¹ siedliska;
 na pojedynczej dzia³ce mieszkaniowej mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i wolnostoj¹cy gara¿;
 minimalna powierzchnia dzia³ki mieszkaniowej 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek mieszkaniowych 5;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 i 8,0 m od dróg
gospodarczych oraz 10,0 m od drogi gminnej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
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 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
69. Wie obrêbowa Kowalewo, dzia³ka nr 22/23 a, przeznacza siê pod zabudowê us³ugow¹ komercyjn¹ i sportow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem UC-US.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych;
 teren przeznacza siê pod budowê obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi ludnoci, tj. us³ug handlu, gastronomii, rzemios³a, turystyki, rozrywki i sportu;
 ka¿de przedsiêwziêcie wymaga opracowania szczegó³owego programu inwestycji oraz koncepcji zagospodarowania na etapie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 30%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m i 10,0 m od
linii regulacyjnej dróg, jak na rysunku planu;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki z
uwzglêdnieniem liczby u¿ytkowników us³ug.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 charakter zabudowy zró¿nicowany w zale¿noci od
pe³nionych funkcji;
 wysokoæ zabudowy us³ugowej maks. 1,5 kondygnacji naziemnych;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
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 architektura obiektów kszta³towana indywidualnie,
dopuszcza siê zró¿nicowanie form architektonicznych w zale¿noci od pe³nionych funkcji i roli w
kompozycji uk³adu.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki, a z powierzchni
utwardzonych, parkingów i placów do kanalizacji
burzowej po ich wstêpnym oczyszczeniu w separatorze;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnych dzia³ki;
 obiekty lub pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci winne byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
70. Wie obrêbowa Kowalewo, dzia³ka nr 22/23 b, przeznacza siê pod zabudowê siedliskow¹ oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem MR.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych;
 wydzielenie dzia³ki indywidualnej;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny i budynki gospodarcze,
dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych
gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej dróg;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
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 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
71. Wie obrêbowa Kowalewo, dzia³ka nr 22/23 c, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cych dróg dojazdowych;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 12;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
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 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sieprnia 1993 r. znak 0V-7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
72. Wie obrêbowa £ebieñska Huta, dzia³ka nr 31/24 cz.,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej poszerzonej
do 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 4;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m od linii regulacyjnej drogi i 100,0 m od linii brzegowej jeziora Otal¿yno;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie i u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanali-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2972 

zacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. znak 0V-7626/1/93 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody.
73. Wie obrêbowa Szemud, dzia³ka nr 414/5, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cego gara¿u;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi po skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
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 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
74. Wie obrêbowa Szemud, dzia³ka nr 414/6, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gospodarczej;
 podzia³ istniej¹cy;
 na dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi po skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki
nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okre-
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lonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia
oleju opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
75. Wie obrêbowa Szemud, dzia³ka nr 329/14, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem MN.
Zasady zagospodarowania:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
10,0 m, projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0 m;
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 maksymalna iloæ dzia³ek 18;
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê
mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cych gara¿y;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona maks. 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
 zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii regulacyjnej drogi;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 liczba kondygnacji u¿ytkowych 1;
 dopuszcza siê podpiwniczenie, u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy maks. 9,0 m;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30° do 50°;
 architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form
budownictwa regionalnego.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu gminnego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci, dopuszcza siê przeniesienie linii elektroenergetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
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 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z zaleceniem u¿ycia oleju
opa³owego lub gazu.
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 skrzy¿owanie projektowanej drogi dojazdowej z drog¹ gminn¹ powinno uwzglêdniæ istniej¹cy drzewostan
przydro¿ny;
 dzia³ka znajduje siê na terenie otuliny Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej nakazy i
zakazy okrelone w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer. 10,0 m
pod lini¹ elektroenergetyczn¹;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer. 10,0 m
od brzegu rowu melioracyjnego;
 istniej¹cy rów melioracyjny podlega ochronie.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 20%
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Szemud,
4) 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.
§6
W granicach obowi¹zywania ustaleñ niniejszych zmian
traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XI/39/90
Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 lutego 1990 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 124 z dnia 15 czerwca 1990 r.
z pón. zm.).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski
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