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1447
UCHWA£A Nr 34/III/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71,
poz. 733)  Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady polityki czynszowej w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Powo³ane w treci artyku³y ustawy bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733).
§3
Traci moc uchwa³a Nr 26/III/2000 Rady Miasta i Gminy
Miastko z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie okrelenia
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Miastku.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 34/III/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
Zasady polityki czynszowej w lokalach
stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy
1. Stawki czynszu lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy ustala Zarz¹d Miasta i Gminy,
z uwzglêdnieniem czynników, o których mowa w art. 7
ustawy:
a) mieszkanie wyposa¿one we wszystkie urz¹dzenia
techniczne tj. instalacjê elektryczn¹, wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹, ³azienkê, w.c., centralne ogrzewanie
 stawka bazowa 100%,
b) mieszkanie wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, ³azienkê, w.c.  bez
centralnego ogrzewania  stawka pomniejszona o
15%,
c) mieszkanie wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹  tylko z ³azienk¹ lub
w.c.  stawka pomniejszona o 20%,
d) mieszkania z instalacj¹ elektryczn¹, wodoci¹gow¹ i
kanalizacyjn¹  stawka pomniejszona o 25%.
2. Podstawê wyliczenia stawki czynszu stanowi wskanik
przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej budynku mieszkalnego.
3. Wysokoæ podwy¿ki czynszu nie mo¿e przekroczyæ
wskaników okrelonych w art. 9 ust. 3 ustawy.
4. W zasobie mieszkaniowym gminy regulacja czynszu
bêdzie mog³a byæ dokonana nie czêciej ni¿ co 6 miesiêcy.
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5. Stawka bazowa czynszu nie mo¿e przekroczyæ w stosunku rocznym 3% wartoci odtworzeniowej lokalu
(art. 28 ust. 2).
6. Czynsz najmu lokali socjalnych ustala siê w wysokoci
50% najni¿szego czynszu, obowi¹zuj¹cego w gminnym
zasobie mieszkaniowym (art. 23 ust. 4).

1448
UCHWA£A Nr 35/III/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Miastko.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

1. Lokale socjalne mog¹ byæ wynajmowane osobom:
1) zamieszkuj¹cym w lokalach nie nadaj¹cych siê na
sta³y pobyt ludzi lub w lokalach, w których na jedn¹
uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi,
2) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu
nie przekracza:
a) 50% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 75% w gospodarstwie jednoosobowym.
2. Warunki wymienione w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.
§6

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733):

Do dochodu, o którym mowa w § 5 i § 6 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wed³ug przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

§1

§7

Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i najmu na lokal socjalny przys³uguje osobom:
1) uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie
przepisów ustawy,
2) które uzyska³y w trybie odrêbnych przepisów pozwolenie na nadbudowê, rozbudowê lub przebudowê pomieszczeñ niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
gminy.
2. Poza kolejnoci¹ zawarcie umowy najmu przys³uguje
osobom:
1) które utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej,
katastrofy, po¿aru lub innych zdarzeñ losowych,
2) które opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem
pe³noletnoci i pochodz¹ z terenu Miasta i Gminy
Miastko,
3) które utraci³y tytu³ prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego i naby³y prawo do lokalu socjalnego
na podstawie wyroku s¹dowego,
3. Ust. 2 pkt 3 nie stosuje siê do wypadków, w których
powodem wydania wyroku nakazuj¹cego opró¿nienie
lokalu jest znêcanie siê nad rodzin¹.

§2
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz lokali
uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3.
2. Miasto i Gmina Miastko wynajmuje na warunkach okrelonych w niniejszej uchwale lokale osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe o niskich dochodach,
a tak¿e na zasadach i i w wypadkach przewidzianych
w ustawie, zapewnia lokale zamienne i lokale socjalne.
3. Miasto i Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale
w celu ich zbycia na zasadach okrelonych odrêbnymi
przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
§3
Zarz¹dca wyznacza z mieszkaniowego zasobu Miasta i
Gminy lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonym w
art. 2 ust. 1 pkt 5, które bêd¹ oddawane w najem jako
lokale socjalne oraz prowadzi ich ewidencjê.
§4
1. Lokale mieszkalne mog¹ byæ wynajmowane na czas
nieoznaczony osobom:
1) zamieszkuj¹cym w lokalach nie nadaj¹cych siê na
sta³y pobyt ludzi lub w lokalach, w których na jedn¹
uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi,
2) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza:
a) 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 150% w gospodarstwie jednoosobowym.
2. Warunki wymienione w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.

§8
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy:
1) zamiana na inny wolny lokal mo¿e nast¹piæ:
a) z osob¹ bêd¹c¹ najemc¹ lokalu, gdzie wystêpuje
zagêszczenie poni¿ej 5 m2 pow. pokoi na 1 osobê,
b) w przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka gospodarstwa domowego, udokumentowanymi przez w³aciw¹ komisjê lekarsk¹,
c) przy jednoczesnym wywi¹zywaniu siê z obowi¹zku regularnego uiszczania czynszu i op³at za dotychczas zajmowany lokal,
d) utrzymywaniu we w³aciwym stanie sanitarnym i
technicznym dotychczas zajmowanego lokalu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1448, 1449

 3118 

e) gdy wnioskodawca posiada sta³e ród³o dochodów
wystarczaj¹cych na op³acenie wydatków mieszkaniowych.
2) przy wyborze kandydatów do zamiany na wolny lokal
pierwszeñstwo przyznaje siê najemcom:
a) zajmuj¹cym powierzchniowo du¿e mieszkania,
b) zajmuj¹cym mieszkania samodzielne,
c) niesamodzielne,
d) socjalne,
3) zamiana lokali w trybie porozumienia miêdzy najemcami jest mo¿liwa w sytuacji, gdy:
a) najemcy uregulowali ewentualne zad³u¿enia za dotychczas zajmowane lokale,
b) w przypadku zamian miêdzy najemcami lokali komunalnych z najemcami lokali innych zasobów
mieszkaniowych tytu³y prawne do tych lokali zostan¹ przeniesione na rzecz stron.
§9
1. Zwolniony lokal przylegaj¹cy do lokalu zajmowanego
przez najemcê mo¿e byæ po³¹czony z tym lokalem na
wniosek najemcy, je¿eli brak jest mo¿liwoci utworzenia odrêbnego lokalu mieszkalnego.
2. Najemca posiada ród³o dochodu gwarantuj¹ce utrzymanie powiêkszonego lokalu.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy:
1) umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹:
a) która mieszka³a stale z najemc¹ do chwili jego
mierci lub opuszczenia lokalu,
b) by³a zameldowana na pobyt sta³y,
c) lokal znacz¹co nie przewy¿sza podstawowych wymogów lokalu mieszkalnego,
2) w uzasadnionych przypadkach mo¿e nast¹piæ zmiana najemcy (wiek, stan zdrowia, uniemo¿liwiaj¹cy
podejmowanie samodzielnych decyzji itp.) na stale
zamieszkuj¹c¹ z nim osobê blisk¹ wskazan¹ przez
najemcê.
§ 11
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali:
1) wnioski o najem lokali rozpatrywane i opiniowane
s¹ przez komisjê w³aciw¹ d/s mieszkaniowych,
2) Komisja ta powo³ana przez Radê Miasta i Gminy
przyjmuje nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i opiniowania wniosków:
a) przeprowadzenie wizji lokalnych u wnioskodawców ubiegaj¹cych siê o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego,
b) zaopiniowanie wniosków wed³ug kryteriów ustalonych w niniejszej uchwale,
c) wskazanie osoby (propozycja) do zawarcia umowy najmu na mieszkanie,
3) zawieranie umów najmu odbywa siê na podstawie
sporz¹dzonego wykazu listy osób zakwalifikowanych
do zawarcia umowy najmu,
4) wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu podaje siê do publicznej wiadomoci na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy,

5) warunki okrelone w § 4 i 5 uchwa³y musz¹ byæ spe³nione w chwili kwalifikowania wniosku oraz w chwili
otrzymania skierowania do zawarcia umowy najmu
lokalu.
§ 12
W przypadkach nie objêtych postanowieniami niniejszej uchwa³y, decyzje w sprawie uzyskania tytu³u prawnego do lokalu podejmuje Zarz¹d Miasta i Gminy.
§ 13
Traci moc uchwa³a Nr 45/VI/94 Rady Miasta i Gminy
Miastko z dnia 25 listopada 1994 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków
wspólnoty samorz¹dowej.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
§ 15
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

1449
UCHWA£A Nr XLVIII/375/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski dla
terenu Raciborskiego
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-11, oraz art. 29,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; Nr 41,
poz. 412; Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136;
Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42;
Nr 14, poz. 124; Nr 100, poz. 1085; Nr 115, poz. 1229;
Nr 154, poz. 1804) art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220).
W wykonaniu Uchwa³y Nr XXXVII/285/201 Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment miasta Pruszcz Gdañski Rada Miasta Pruszcz Gdañski uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Pruszcz Gdañski dla terenu ograniczonego ul. Raciborskiego, Kana³em Raduni, zachodni¹ granic¹ administracyjn¹ miasta oraz rowem Rotmanka.
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2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w ust. 1 sporz¹dzony w skali 1:2000, który
wraz z legend¹ w czêci okrelonej jako Ustalenia
stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na tereny
elementarne, wyró¿nione na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi. Podzia³ obszaru objêtego planem na
tereny elementarne jest spójny i roz³¹czny, co oznacza, ¿e wszystkie czêci obszaru objêtego planem nale¿¹ do którego z terenów elementarnych i ¿adna czêæ
nie nale¿y równoczenie do dwóch terenów elementarnych.
4. Ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie i na
rysunku planu numerem adresowym gdzie okrela siê
przeznaczenie terenu, kolejny numer terenu elementarnego oraz, dla terenów g³ównego uk³adu ulicznego, klasê ulicy.
§2
1. Ustalenia tekstowe planu: ogólne dla ca³ego obszaru
objêtego planem zawarte w § 6 i szczegó³owe dla terenów elementarnych zawarte w Rozdziale 2, maj¹ jednolity uk³ad formalny i s¹ zawarte w dziewiêciu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 9. S¹
to:
1) ustalenia funkcjonalne  1.
2) ustalenia ekologiczne  2.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3.
4) ustalenia form zabudowy  4.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5.
6) ustalenia zasad parcelacji  6.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8.
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9.
2. W ustaleniach szczegó³owych, o których mowa w Rozdziale 2, grupa oznaczona numerem 10 zawiera ustalenia dotycz¹ce stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Grupa oznaczona numerem 11 zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego,
oraz o innych aktach prawnych obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
§3
1. Ustalenia tekstowe planu dla terenów g³ównego uk³adu ulicznego, o których mowa w Rozdziale 3 maj¹ jednolity uk³ad formalny i s¹ zawarte w czterech grupach
ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 4. S¹ to:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
2) ustalenia ekologiczne  2;
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3;
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4.
2. W ustaleniach szczegó³owych, o których mowa w Rozdziale 3, grupa oznaczona numerem 5 zawiera ustalenia dotycz¹ce stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. W Rozdziale 3 grupa oznaczona numerem 6 zawiera
informacje o obiektach i terenach chronionych moc¹
innych aktów prawnych ni¿ plan zagospodarowania
przestrzennego, oraz o innych aktach prawnych obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
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§4

1. Dla ka¿dego obszaru objêtego planem obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia ogólne  OG, o których mowa w §
6 i ustalenia szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2 albo w Rozdziale 3. Ustalenie ogólne obowi¹zuje
je¿eli ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê nie stanowi inaczej.
2. Brak ustaleñ na poziomie ustaleñ ogólnych lub szczegó³owych  nale¿¹cych do której z grup, o których
mowa w § 2 ust. 1 § 3 ust. 1 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji na tym poziomie i obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów.
§5
Uchwala siê S³ownik terminów u¿ytych w tekcie planu, zawieraj¹cy definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30o,
2) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi
ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹ doby,
3) dostêp publiczny  dostêp do terenu (obiektu) nie
limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi. Wstêp na teren (do obiektu) o dostêpie publicznym zapewniony jest ka¿dej osobie spe³niaj¹cej
warunki o charakterze organizacyjnym (np. dostêp
tylko w ustalonych godzinach, dostêp w okrelonym
celu) lub finansowym (np. bilety wstêpu, ustalone
op³aty za korzystanie z terenu czy obiektu),
4) podstawowe przeznaczenie terenu  g³ówna (najwa¿niejsza) funkcja terenu, okrelona w planie bezporednio oraz porednio, ustaleniami jakociowymi
(np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenie podstawowego przeznaczenia terenu nie wyklucza mo¿liwoci lokalizacji na nim innych funkcji na zasadach okrelonych w ustaleniach
szczegó³owych,
5) funkcje chronione  mieszkalnictwo, us³ugi publiczne jak us³ugi owiaty, us³ugi s³u¿by zdrowia i opieki
spo³ecznej,
6) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje polegaj¹ce na prowadzeniu dzia³alnoci produkcyjnej, przemys³owej, sk³adowej, magazynowej,
7) funkcje mieszkaniowe  zabudowa mieszkaniowa
wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
oraz niezbêdnymi urz¹dzeniami infrastruktury technicznej:
a) zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywnoci
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna o wskaniku intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) do 0,5 (szczegó³owo okrelony w ustaleniach planu);
b) zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywnoci  zabudowa mieszkaniowa o wskaniku intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) powy¿ej 0,5 (szczegó³owo okrelony w ustaleniach planu);
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8) funkcje us³ugowe funkcje polegaj¹ce na prowadzeniu dzia³alnoci:
a) us³ug publicznych  jak administracja publiczna,
wymiar sprawiedliwoci, parki i skwery ogólnodostêpne, obiekty kultu religijnego, obiekty s³u¿¹ce
porz¹dkowi publicznemu, obiekty ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi owiaty, nauki, zdrowia, opieki
spo³ecznej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za
wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i obiekty kultury,
b) us³ug komercyjnych  jak us³ugi handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze,
instytucje finansowe,
9) kompozycja obiektu  uk³ad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieñczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoci¹ i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno  estetycznego (detale, faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), stolark¹, urz¹dzeniami ³¹cz¹cymi obiekt z otaczaj¹cym terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi
wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt g³ówny,
10) kompozycja zespo³u zabudowy  uk³ad ulic, placów,
budynków i zieleni z uwzglêdnieniem linii zabudowy,
wysokoci zabudowy, kszta³tu dachów i zwieñczenia
budynków, zasad podzia³u w³asnociowego, nawierzchni utwardzonych,
11) kompozycja zespo³u zieleni  uk³ad przestrzenny
drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa³ych i g³ównych elementów wyposa¿enia parkowego (np. za³o¿enia pomnikowe, baseny i stawy, obiekty kubaturowe).
12) obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych 
a) powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia rodowiska na granicy przynale¿nej mu dzia³ki
lub obiektu w sytuacji wspó³u¿ytkowania dzia³ki (dla
bezporednich s¹siadów), lub
b) ka¿dy obiekt emituj¹cy nieprzyjemny zapach, lub
c) w sposób oczywisty pogarszaj¹cy warunki ¿ycia
s¹siadów (np. obiekt emituj¹cy widoczny dym,
opary itp., wymagaj¹cy sk³adowania odpadów na
otwartej przestrzeni, generuj¹cy ruch drogowy lub
ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej).
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard
warunków mieszkaniowych jest: lokal gastronomiczny z dzia³alnoci¹ nocn¹. W szczególnoci
obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych nie jest: parking dla samochodów osobowych, gara¿ dla samochodów osobowych.
13) obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 30 osób,
14) obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki,
15) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), stanowi¹ca powierzchniê ekologicznie czynn¹. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
16) reklama wolno stoj¹ca  obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy
reklam¹,
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17) reklama wbudowana  miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam,
napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklam¹ wbudowan¹,
18) osnowa ekologiczna miasta  obszar ochrony powi¹zañ przyrodniczych miasta z otoczeniem.
Celami ochrony s¹:
a) zachowanie przestrzeni przyrodniczej w formie zbli¿onej do naturalnej,
b) rekultywacja terenów zdegradowanych na cele zieleni parkowej,
c) kszta³towanie u¿ytkowania i zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy mo¿liwie wysoki potencja³
biologiczny rodowiska, tak¿e cieków wodnych,
d) zachowanie mo¿liwoci przemieszczania siê organizmów ¿ywych, w szczególnoci wzd³u¿ cieków
wodnych,
Cele powy¿sze realizuje siê w planie poprzez: ustalenia ekologiczne, ustalenia zasad parcelacji, ustalenia
planistyczne i proceduralne, a tak¿e ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej i obs³ugi in¿ynieryjnej,
19) system przestrzeni publicznych miasta: obszar okrelony w ustaleniach planu, stanowi¹cy wa¿ny element
kompozycji miasta. W obrêbie systemu przestrzeni
publicznych celem publicznym jest kszta³towanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym,
20) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim
zapisem,
21) wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy spe³niaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05
ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniecie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniecie których pobierana jest
prawem przewidziana op³ata;
22) wskanik intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ogólnej (suma powierzchni rzutów wszystkich kondygnacji, liczona po obrysie cian) do powierzchni terenu;
23) wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu, w
wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia nowych dróg, dojazdów, lub uzyskania s³u¿ebnoci drogi
lub dojazdu, b¹d nastêpuje zmiana zasad obs³ugi komunikacyjnej;
24) wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielania wewnêtrzne nie jest spój-
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25)

26)

27)

28)

ny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ fragmenty terenu nie
nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ wewnêtrznych,
mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu nale¿¹ce równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych.
wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina);
zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu dopuszczone na czas okrelony, tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. Zasady
tymczasowego zagospodarowania okrelaj¹ ustalenia planu;
zamkniêcie kompozycyjne  ograniczenie widokowe
przestrzeni publicznej obiektem budowlanym (grup¹
obiektów), ukszta³towaniem powierzchni terenu lub
zieleni¹ wysok¹;
zieleñ izolacyjna  pas zwartej, wielowarstwowej zieleni (rolê tê mo¿e pe³niæ te¿ p³at lasu lub zadrzewienia), z³o¿onej z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielaj¹cej (tak¿e krajobrazowo) obiekty
uci¹¿liwe od terenów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), rolnych lub rekreacyjnych.
§6

Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na
ca³ym obszarze planu uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na tereny elementarne:
1) dla których podstawowym przeznaczeniem terenu (w rozumieniu planu) jest:
a) MN  tereny mieszkaniowe o niskiej intensywnoci (w rozumieniu planu),
b) MW  tereny mieszkaniowe o wysokiej intensywnoci (w rozumieniu planu),
c) MG  tereny mieszkaniowo us³ugowe,
d) UU  tereny us³ugowe,
e) ZP  tereny rekreacyjne,
2) o ustalonym sposobie u¿ytkowania terenu:
a) KD  g³ówny uk³ad uliczny
b) EE  G³ówny Punkt Zasilania miasta
c) ZD  tereny ogrodów dzia³kowych
1.2.Na ca³ym obszarze objêtym planem wyklucza siê
lokalizacje wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Ustala siê oznaczone na rysunku planu granice
osnowy ekologicznej miasta (w rozumieniu planu),
która obejmuje czêæ terenów elementarnych ZP.19,
ZP.20. Na terenie osnowy ekologicznej miasta (w
rozumieniu planu) dopuszcza siê niezbêdne inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportu, wy³¹cznie te, których lokalizacja poza osnow¹ ekologiczn¹ miasta (w rozumieniu planu) jest
niemo¿liwa lub ewidentnie nieop³acalna, a tak¿e
inwestycje zwi¹zane z wykorzystaniem cieków
wodnych jako róde³ energii.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
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3) ustalenia kompozycji urbanistycznej-3;
3.1.Ustala siê system przestrzeni publicznych (w rozumieniu planu), stanowi¹cy g³ówny element kompozycji miasta obejmuj¹cy tereny elementarne
MG.01, MG.02., MG.03., MG.04., MG.05., UU.13.
3.2.Projekty przedsiêwziêæ inwestycyjno  budowlanych polegaj¹cych na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji obiektów
budowlanych:
a) usytuowanych w systemie przestrzeni publicznych,
b) kszta³tuj¹cych zamkniêcie kompozycyjne (w rozumieniu planu), oznaczonych na rysunku planu, sporz¹dza siê wraz z analiz¹ i ocen¹ wp³ywu
inwestycji na otaczaj¹cy krajobraz, okrelaj¹c¹
sposób realizacji wymogów kompozycji urbanistycznej i form zabudowy, które to opracowanie
inwestor, po zaopiniowaniu przez Burmistrza,
przedstawia wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.W odleg³oci 10 m od krawêdzi wa³u przeciwpowodziowego Kana³u Raduni obowi¹zuje zakaz zabudowy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala siê
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Za niezgodny z planem uznaje siê projekt podzia³u
na dzia³ki budowlane, na których nie jest mo¿liwe
zachowanie ustaleñ kompozycji i form zabudowy
oraz wskaników potrzeb parkingowych.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku.
6.3.Zakaz wydzielania dzia³ek dla indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Obszar objêty planem obs³ugiwany jest przez uk³ad
ulic oznaczonych na rysunku planu jako KD. i stanowi¹cych podstawowy uk³ad uliczny, który tworz¹:
a) istniej¹ca ulica Raciborskiego, kategorii Z  zbiorcza;
b) projektowane ulice kategorii Z  zbiorcze,
c) projektowane ulice kategorii L  lokalne,
d) projektowane ulice kategorii D  dojazdowe.
7.2.Poszczególne tereny elementarne obs³ugiwane s¹
przez ci¹gi komunikacyjne tworz¹ce uk³ad wewnêtrzny, oznaczone na rysunku planu w sk³ad którego wchodz¹:
a) dojazdy  KWD,
b) ci¹gi piesze  KWX.
7.3.Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g
pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
c) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym ulic,
7.4. Ustala siê oznaczony na rysunku planu przebieg
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miêdzynarodowej drogi (cie¿ki) rowerowej Ba³tyk-Adriatyk.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8;
8.1.Linie rozgraniczaj¹ce ulic, dojazdów oraz ci¹gów
pieszych i komunikacji rowerowej wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci
in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
8.2.Obowi¹zuje zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej:
a) z istniej¹cej magistrali biegn¹cej w ul. Raciborskiego
b) magistrala spinaj¹ca (projektowana) w projektowanej ulicy KD.02.L.,
c) sieæ rozdzielcza wzd³u¿ ulic projektowanych
8.3.Obowi¹zuje odprowadzenia cieków komunalnych
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej:
a) do istniej¹cego kolektora sanitarnego w ul. Raciborskiego
b) do istniej¹cego kolektora wzd³u¿ kana³u Raduni,
c) dwa projektowane wloty w ulicach KD.02.Z.,
KD.03.L., KD.04. L.,
d) kana³y sanitarne wewn¹trzosiedlowe wzd³u¿ projektowanych ulic.
8.4.Wyklucza siê zrzut cieków sanitarnych, przemys³owych, technicznych i innych do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia
do wód powierzchniowych.
8.5.Obowi¹zuje odprowadzenie wód deszczowych z
utwardzonych powierzchni ulic i placów oraz dachów zabudowy innej ni¿ mieszkaniowa jednorodzinna, po odpowiednim oczyszczeniu poprzez
separatory zanieczyszczeñ do projektowanych przy
rowie Rotmanka dwóch zbiorników retencyjnych.
8.6.Wyklucza siê zrzut wód opadowych do gruntu lub
suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych z terenów komunikacji drogowej i terenów o innym u¿ytkowaniu
powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych.
8.7.Obowi¹zuje rozbudowa sieci przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w
energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze
planu.
8.8.Przez teren objêty planem przebiegaj¹ istniej¹ce i
projektowane sieci energetyczne wysokiego napiêcia 110 kV. Zasady zagospodarowania stref ograniczeñ dla zabudowy wynikaj¹cych z przebiegu linii wysokiego napiêcia zawieraj¹ ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów elementarnych.
8.9.Koliduj¹ce z planowanym zainwestowaniem przebiegi sieci elektroenergetycznych redniego napiêcia nale¿y uzgodniæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej.
8.10. Obowi¹zuje rozbudowa sieci gazowej w zakresie
niezbêdnym do zaopatrzenia w gaz zabudowy na
ca³ym obszarze planu.
8.11. Zakaz instalowania systemów grzewczych powoduj¹cych ponadnormatywn¹ emisjê zanieczyszczeñ
powietrza.
8.12. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.

9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
10) stawka procentowa  10; nie ustala siê;
11) informacje  11;
11.1.Na obszarze opracowania obiektem wpisanym
do rejestru zabytków województwa pomorskiego jest Kana³ Nowej Raduni. Wed³ug wytycznych
konserwatorskich konieczne jest zachowanie
przebiegu na ca³ej jego d³ugoci w obrêbie granic miasta.
11.2.Na obszarze planu nie wystêpuj¹ obiekty, bêd¹ce w ewidencji WKZ.
11.3.Na obszarze planu nie wystêpuj¹ obiekty i obszary podlegaj¹ce ochronie Konserwatora Przyrody.
11.4.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie w wodê
do gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
11.5.Wielkopowierzchniowym obiektem handlowym
w Pruszczu Gdañskim licz¹cym ponad 20 000
jest obiekt handlowy o powierzchni sprzeda¿owej ponad 2000 m2.
11.6.Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z
06.08.1978 r. w sprawie robót i czynnoci, których wykonanie jest zabronione w pobli¿u urz¹dzeñ wodnych (Dz. u. Nr 30, poz. 174)  § 2 ust.
2 roboty mog¹ byæ wykonywane w odleg³oci
nie mniejszej ni¿:
a) 500 m od urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do
piêtrzenia wody powy¿ej 10 m,
b) 100 m od urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do
piêtrzenia wody poni¿ej 10 m,
c) 50 m od stopy wa³ów przeciwpowodziowych
w wypadkach innych ni¿ w art. 67 Prawa Wodnego.
W uzasadnionych wypadkach w³aciwy organ
administracji pañstwowej mo¿e ustaliæ mniejsze odleg³oci ni¿ wymienione w § 2 ust. 2.
Rozdzia³ 2
Ustalenia dla terenów elementarnych
§7
1. Dla terenu elementarnego MG.01. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci i funkcje us³ugowe wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), za wyj¹tkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno
stoj¹cej i bliniaczej oraz mieszkañ towarzysz¹cych w obiektach przeznaczonych na inne funkcje.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego, za wyj¹tkiem moteli i schronisk
turystycznych.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. obowi¹zuje:
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a) zakaz lokalizacji sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem;
b) ograniczenie wysokoci zagospodarowania i lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z
przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia.
Wysokoæ obiektów i usytuowanie obiektów na
sta³y pobyt ludzi nale¿y uzgodniæ z odpowiednim
gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 20% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.4.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.01.Z.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.04.1.
3.3.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.14.D.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 10 m.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce, w przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków;
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie;
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
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7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2, zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
7.4.Wyklucza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z
drogi powiatowej w ulicy Raciborskiego. Dzia³ki
przylegaj¹ce do tej ulicy obs³ugiwane s¹ przez:
a) ulice oznaczone na rysunku planu: KD.13.D.
b) zbiorcze zjazdy, wymagaj¹ce uzgodnienia z
zarz¹dc¹ drogi.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie
ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zabrania siê lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych
nie spe³niaj¹cych ustaleñ kompozycji urbanistycznej i form zabudowy.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Dla terenu elementarnego MG.02. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci i funkcje us³ugowe wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), za wyj¹tkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno
stoj¹cej i bliniaczej oraz mieszkañ towarzysz¹cych w obiektach przeznaczonych na inne funkcje.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego, za wyj¹tkiem moteli i schronisk
turystycznych.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z
paliwem;
b) ograniczenie wysokoci zagospodarowania i
lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ obiektów i usytuowanie obiektów na sta³y pobyt ludzi nale¿y
uzgodniæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
1.6.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.6 zgodna z planem jest lokalizacja miejsca obs³ugi podró¿nych
rodzaju MOP III o funkcji wypoczynkowo  us³ugowej.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹-
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cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których
obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego
i rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 20% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.4.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.01.Z.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.02.Z.
3.3.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.04.L.
ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 10 m.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala siê.
ustalenia zasad parcelacji  6; nie ustala siê
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce w przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków;
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie;
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i
rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do
50 m2, zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
7.4.Wyklucza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z drogi powiatowej w ulicy Raciborskiego. Dzia³ki przylegaj¹ce do tej ulicy obs³ugiwane s¹ przez:
a) ulice oznaczone na rysunku planu: KD.02.Z,
KD.04.L.
b) zbiorcze zjazdy, wymagaj¹ce uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie ustala siê
inne ustalenia stanowi¹ce  9;
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9.1.Zabrania siê lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych
nie spe³niaj¹cych ustaleñ kompozycji urbanistycznej i form zabudowy.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
11) informacje  11;
11.1.Rodzaje MOP  miejsc obs³ugi podró¿nych
okrela ustawa o drogach publicznych. MOP
III wyposa¿ony jest w pe³ny zakres urz¹dzeñ i
obiektów, tj.: w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, urz¹dzenia wypoczynkowe sanitarne i owietlenie, stacjê paliw, stanowiska obs³ugi pojazdów, obiekty gastronomiczno  handlowe, informacja turystyczna, w zale¿noci od potrzeb tak¿e agenda poczty, banku, biur turystycznych, biur
ubezpieczeniowych.
3. Dla terenu elementarnego MG.03. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci i funkcje us³ugowe wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), za wyj¹tkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno
stoj¹cej i bliniaczej oraz mieszkañ towarzysz¹cych w obiektach przeznaczonych na inne funkcje.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego, za wyj¹tkiem moteli i schronisk
turystycznych.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których
obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego
i rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 20% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.4.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów)
na terenie parkingu.
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10 m od
linii rozgraniczaj¹cych drogi KD.01.Z.
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3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10
m od linii rozgraniczaj¹cych drogi KD.02.Z.
3.3.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych drogi KD.05.L.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 10 m.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6; nie ustala siê
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe na dzia³ce w przypadku adaptacji na
cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych na wspólnej dzia³ce ustalony
wskanik przelicza siê odpowiednio na iloæ
budynków;
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie;
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce
na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50m2, zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
7.4.Wyklucza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z
drogi powiatowej w ulicy Raciborskiego. Dzia³ki
przylegaj¹ce do tej ulicy obs³ugiwane s¹ przez:
a) ulice oznaczone na rysunku planu: KD.03.L,
KD.05.L.
b) zbiorcze zjazdy, wymagaj¹ce uzgodnienia z
zarz¹dc¹ drogi.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: nie
ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9:
9.1.Zabrania siê lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych
nie spe³niaj¹cych ustaleñ kompozycji urbanistycznej i form zabudowy.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Dla terenu elementarnego MG.04. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci i funkcje us³ugowe wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), za wyj¹tkiem za-
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budowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej oraz mieszkañ towarzysz¹cych w
obiektach przeznaczonych na inne funkcje.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania
zbiorowego, za wyj¹tkiem moteli i schronisk turystycznych.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w
rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 20% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.4.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.01.Z.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.05.L.
3.3.W s¹siedztwie granicy dzia³ki z terenem elementarnym ZD.21. obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy),
zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 10 m.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6; nie ustala siê
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce, w przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków;
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³-
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ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2, zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
7.4.Wyklucza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z
drogi powiatowej w ulicy Raciborskiego. Dzia³ki
przylegaj¹ce do tej ulicy obs³ugiwane s¹ przez:
a) ulice oznaczone na rysunku planu: KD.03.L,
KD.05.D.
b) zbiorcze zjazdy, wymagaj¹ce uzgodnienia z
zarz¹dc¹ drogi.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie
ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zabrania siê lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych
nie spe³niaj¹cych ustaleñ kompozycji urbanistycznej i form zabudowy.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Dla terenu elementarnego MG.05. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci i funkcje us³ugowe wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), za wyj¹tkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno
stoj¹cej i bliniaczej oraz mieszkañ towarzysz¹cych w obiektach przeznaczonych na inne funkcje.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z
paliwem;
b) ograniczenie wysokoci zagospodarowania i
lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ obiektów i usytuowanie obiektów na sta³y pobyt ludzi nale¿y
uzgodniæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów dla samochodów ciê¿arowych,
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹-
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cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 20% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.4.Realizacja miejsc parkingowych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej.
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki z terenem elementarnym ZD.21.
3.2.W s¹siedztwie granicy dzia³ki z terenem elementarnym ZD.21. obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy),
zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 10 m.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu).
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i
rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do
50 m2, zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
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10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Dla terenu elementarnego EE.06. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów i budowli nie
zwi¹zanych z funkcj¹ G³ównego Punktu Zasilania miasta w energiê elektryczn¹.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê zagospodarowania
tymczasowego (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2;- nie ustala siê
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3; nie ustal
siê
4) ustalenia form zabudowy  4; nie ustala siê
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala
siê
6) ustalenia zasad parcelacji  6; nie ustala siê
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Obowi¹zuje zachowanie zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu poprzez nie wiêcej ni¿ jeden
wjazd z ulicy oznaczonej na rysunku planu jako
KD.03.L. lub KD.06.D.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynierskiej  8; nie
ustala siê
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9;
9.1.Obowi¹zuje wyposa¿enie terenu w urz¹dzenia
do oczyszczania wód opadowych.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym
7. Dla terenu elementarnego MG.07. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci i funkcje us³ugowe wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), za wyj¹tkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno
stoj¹cej i bliniaczej oraz mieszkañ towarzysz¹cych w obiektach przeznaczonych na inne funkcje.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z
paliwem;
b) ograniczenie wysokoci zagospodarowania i
lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego i redniego napiêcia. Wysokoæ obiektów i usytuowanie obiektów na sta³y pobyt
ludzi nale¿y uzgodniæ z odpowiednim gesto-
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rem sieci energetycznej wysokiego i redniego napiêcia.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów dla samochodów ciê¿arowych,
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 20% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.4.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.02.Z.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 10 m.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6; nie ustala siê
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i
rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do
50 m2, zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3128 

wanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Dla terenu elementarnego MN.08. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci i funkcje us³ugowe wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów obni¿aj¹cych
standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego, za wyj¹tkiem obiektów zamieszkania zbiorowego s³u¿¹cych na d³u¿szy pobyt i
zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak domy dziecka, domy rencisty.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na dzia³kach budowlanych po³o¿onych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako podstawowy uk³ad uliczny, dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów i adaptacjê obiektów istniej¹cych lub ich czêci na cele funkcji us³ugowych (w rozumieniu planu), jako towarzysz¹cych
zabudowie mieszkaniowej.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
1.7.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
d) warsztatów samochodowych ró¿nego typu.
1.8.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.8. KW dla
dojazdu do dzia³ek budowlanych z drogi oznaczonej na rysunku planu KD.03.L o wymiarach
12,5 x 10,0 m.
1.9.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.9. obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których
obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o od-
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dzia³ywaniu na rodowisko za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹
dla miasta,
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu;
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 60% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.4.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10 m od granicy
dzia³ki z terenem elementarnym oznaczonym na
rysunku planu jako KD.02 Z.
3.2.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od granicy
dzia³ki z terenem elementarnym oznaczonym na
rysunku planu jako KD.03.L
3.3.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki z terenem elementarnym oznaczonym
na rysunku planu jako KD.03.L.
3.4.Wzd³u¿ granic posesji z ulicami oznaczonymi na
rysunku planu jako KD.02.Z, KD.03.L. obowi¹zuje
lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51o, lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna
byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony ulicy;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów
ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach
zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek
mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.3.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na dzia³ce w wysokoci 0,5.
4.4.Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce
wynosi 250 m2 i dotyczy sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na
dzia³ce.
4.5.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu
planu) istniej¹cej.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala siê
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu) terenu.
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7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe na dzia³ce, w przypadku adaptacji na
cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych na wspólnej dzia³ce ustalony
wskanik przelicza siê odpowiednio na iloæ
budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce
na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu;
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2.
7.4.Dopuszcza siê zjazdy do zabudowy projektowanej bezporednio z drogi KD.02.Z. pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd do
dwóch posesji.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie
ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych
wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki
mieszkaniowe w bezporednim s¹siedztwie.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Dla terenu elementarnego MG.09. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci i funkcje us³ugowe wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), za wyj¹tkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno
stoj¹cej i bliniaczej oraz mieszkañ towarzysz¹cych w obiektach przeznaczonych na inne funkcje.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z
paliwem;
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b) ograniczenie wysokoci zagospodarowania i lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego
napiêcia. Wysokoæ obiektów i usytuowanie
obiektów na sta³y pobyt ludzi nale¿y uzgodniæ z
odpowiednim gestorem sieci energetycznej
wysokiego napiêcia.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów dla samochodów ciê¿arowych,
1.7.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.7.KWD dla dojazdu do dzia³ek budowlanych z drogi oznaczonej na
rysunku planu KD.02.Z., KD.03.L. o szerokoci w
liniach rozgraniczaj¹cych 8 m
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisko za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 20% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.4.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.02.Z.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 8,5 m.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu).
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
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7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2, zlokalizowane
jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
7.4.Wyklucza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z
drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.02.Z.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie
ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i
wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim s¹siedztwie.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
10. Dla terenu elementarnego MN.10. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów obni¿aj¹cych
standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu
mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od
inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez
inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych (w rozumieniu
planu).
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego, za wyj¹tkiem obiektów zamieszkania zbiorowego s³u¿¹cych na d³u¿szy
pobyt i zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby
mieszkaniowe jak domy dziecka, domy rencisty.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na dzia³kach budowlanych po³o¿onych przy
ulicach oznaczonych na rysunku planu jako
podstawowy uk³ad uliczny, dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów i adaptacjê obiektów istniej¹cych lub ich czêci na cele funkcji
us³ugowych (w rozumieniu planu), jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
1.7.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
d) warsztatów samochodowych ró¿nego typu.
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1.8.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.8.KWD dla dojazdu do dzia³ek budowlanych z drogi oznaczonej na
rysunku planu KD. 06.D o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m wraz z placem do zawracania.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisko za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹
dla miasta.
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 60% powierzchni dzia³ki budowlanej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6m od granicy
dzia³ki.
3.2.Wzd³u¿ granic posesji z ulicami oznaczonymi na
rysunku planu jako KD.03.L, KD.07.D oraz KD.08.D
obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni,
lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna
byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony ulicy;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów
ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach
zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek
mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.3.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na dzia³ce w wysokoci 0,5.
4.4.Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce
wynosi 250 m2 i dotyczy sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na
dzia³ce.
4.5.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu
planu) istniej¹cej.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5; nie ustala siê
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu) terenu.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
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modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana,
umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe na dzia³ce; W przypadku adaptacji
na cele mieszkaniowe i realizacji budynków
jednorodzinnych na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza siê odpowiednio na
iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu;
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu
detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie
ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i
wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim s¹siedztwie.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
11. Dla terenu elementarnego MN.11. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne-1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów obni¿aj¹cych
standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu
mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od
inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez
inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych (w rozumieniu
planu).
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego, za wyj¹tkiem obiektów zamieszkania zbiorowego s³u¿¹cych na d³u¿szy
pobyt i zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby
mieszkaniowe jak domy dziecka, domy rencisty.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na dzia³kach budowlanych po³o¿onych przy
ulicach oznaczonych na rysunku planu jako
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podstawowy uk³ad uliczny, dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów i adaptacjê obiektów istniej¹cych lub ich czêci na cele funkcji us³ugowych
(w rozumieniu planu), jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
1.7.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
d) warsztatów samochodowych ró¿nego typu.
1.8.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.8.KWD dla dojazdu do dzia³ek budowlanych z drogi oznaczonej na
rysunku planu KD.07.D o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m i plac do zawracania pojazdów
o wymiarach 12,5 x12,5 m.
1.9.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.9.KWX dla ci¹gu
pieszego o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
5 m.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹
dla miasta,
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 60% powierzchni dzia³ki budowlanej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6m od granicy
dzia³ki.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 15 m od granicy dzia³ki z terenem elementarnym ZP.20.
3.3.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KD.03.L.
3.4.Wzd³u¿ granic posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.08.D obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3.5.W s¹siedztwie granicy dzia³ki z terenem elementarnym ZP.20. obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy),
zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51o, lub
mansardowy;
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b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna
byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony ulicy;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów
ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki
ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach
zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek
mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.3.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na dzia³ce w
wysokoci 0,5.
4.4.Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce
wynosi 250 m2 i dotyczy sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na
dzia³ce.
4.5.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala siê
ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu
planu) terenu.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe na dzia³ce; w przypadku adaptacji na cele
mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu;
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2.
7.4.Wyklucza siê wjazd na teren bezporednio z drogi KD.02.Z.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie ustala siê
inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych
wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki
mieszkaniowe w bezporednim s¹siedztwie.
stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
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stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
12. Dla terenu elementarnego MN.12. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne-1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów obni¿aj¹cych
standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu
mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od
inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez
inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych (w rozumieniu
planu).
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego, za wyj¹tkiem obiektów zamieszkania zbiorowego s³u¿¹cych na d³u¿szy
pobyt i zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby
mieszkaniowe jak domy dziecka, domy rencisty.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na dzia³kach budowlanych po³o¿onych przy
ulicach oznaczonych na rysunku planu jako
podstawowy uk³ad uliczny, dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów i adaptacjê obiektów istniej¹cych lub ich czêci na cele funkcji
us³ugowych (w rozumieniu planu), jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
1.7.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
1.8.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.8.KWX
dla ci¹gu pieszego o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m.
1.9.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.9. obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz
z paliwem;
b) ograniczenie wysokoci zagospodarowania
i lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ obiektów i usytuowanie obiektów na sta³y pobyt ludzi nale¿y uzgodniæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których
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obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 60% powierzchni dzia³ki budowlanej.
ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Na dzia³ce przy ulicy KD.02.Z ustala siê oznaczon¹
na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu).
3.2.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic oznaczonych
na rysunku planu jako KD.04.L i KD.12.D.
3.3.Wzd³u¿ granic posesji z ulicami oznaczonymi na
rysunku planu jako KD.04.L, KD.02.Z i KD.12.D obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni,
lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna
byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony ulicy;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów
ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach
zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek
mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.3.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na dzia³ce w wysokoci 0,5.
4.4.Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce
wynosi 250 m2 i dotyczy sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na
dzia³ce.
4.5.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu
planu) istniej¹cej.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5; nie ustala siê;
ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu) terenu.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
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na dzia³ce; W przypadku adaptacji na cele
mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych na wspólnej dzia³ce ustalony
wskanik przelicza siê odpowiednio na iloæ
budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce
na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu;
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu
detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2.
7.4.Wyklucza siê wjazd na teren bezporednio z
drogi KD.02.Z.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie
ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
9.3.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i
wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim s¹siedztwie.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
13. Dla terenu elementarnego UU.13. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu)  funkcje us³ugowe (w rozumieniu
planu) wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej. Mieszkania dopuszcza siê wy³¹cznie jako
towarzysz¹ce w obiekcie us³ugowym. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji mieszkaniowej w poziomie parteru.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê funkcji komercyjnych
(w rozumieniu planu).
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego, z wyj¹tkiem hoteli,
1.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz
z paliwem;
b) ograniczenie wysokoci zagospodarowania
i lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznych wysokiego i redniego napiêcia. Wysokoæ
obiektów i usytuowanie obiektów na sta³y
pobyt ludzi nale¿y uzgodniæ z odpowiednim
gestorem sieci energetycznej wysokiego i
redniego napiêcia.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
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b) stacji paliw,
c) oraz parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 20% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.4.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
ustalenia zasad kompozycji  3;
3.1.Wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych o dostêpie ogólnym (w rozumieniu planu) pieszych, rowerowych
i ulic obowi¹zuje wprowadzenie zieleni wysokiej
co najmniej jako jednego szpaleru drzew liciastych.
ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 10 m.
4.2.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na dzia³ce w wysokoci 1,0.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5;  nie ustala
siê.
ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu) terenu.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych dla:
a) zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie ustala siê
inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz umieszczania reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach budynków w sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy istotne elementy
wystroju architektonicznego, np.: obramowañ portali i okien, balustrad, gzymsów i zwieñczeñ, p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci dachowych
itp.
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10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
14. Dla terenu elementarnego MW.14. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o wysokiej intensywnoci.
1.2.W budynkach wielorodzinnych przeznaczenie
pomieszczeñ na lokale u¿ytkowe dopuszcza siê
pod warunkiem zapewnienia bezporedniego
wejcia (dojcia) od ulic i placów ogólnodostêpnych i niezale¿nego od wejcia (dojcia), z
którego korzystaj¹ mieszkañcy budynku.
1.3.Poza dzia³kami przylegaj¹cymi do ulic o szerokoci co najmniej 12m w liniach rozgraniczaj¹cych obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów o
du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
Obiekty o du¿ym zatrudnieniu mo¿na lokalizowaæ wy³¹cznie w zabudowie tworz¹cej pierzeje tych ulic.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
d) warsztatów samochodowych ró¿nego typu.
1.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz
z paliwem;
b) ograniczenie wysokoci zagospodarowania
i lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznych wysokiego i redniego napiêcia. Wysokoæ
obiektów i usytuowanie obiektów na sta³y
pobyt ludzi nale¿y uzgodniæ z odpowiednim
gestorem sieci energetycznej wysokiego i
redniego napiêcia.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których
obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i rodków transportu
2.3.W budynkach usytuowanych poza pierzejami
ulic stanowi¹cych g³ówny uk³ad uliczny miasta
obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych
(w rozumieniu planu). Lokalizacja ka¿dego
obiektu mog¹cego obni¿yæ standard warunków
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mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od
inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2.4.Ustala siê minimalny wskanik zieleni (wraz z placami zabaw dla dzieci): 22 m2 na 1 mieszkanie.
2.5.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 50% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.6.Na nowo wydzielanych dzia³kach przylegaj¹cych
do ulic oznaczonych na rysunku planu jako system
transportowy miasta obowi¹zuje zachowanie udzia³u powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) w wysokoci co najmniej 30%. Na
pozosta³ym obszarze minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu)
na nowo wydzielanych dzia³kach wynosi 50%.
2.7. Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na
terenie parkingu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej-3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy oznaczona na rysunku planu w odleg³oci 6 m od granicy
dzia³ki.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oznaczona na rysunku planu w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
3.3.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy jeli
przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei
ulicy lub w wyniku wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu) tworzy siê nowa pierzeja zabudowy, pod
warunkiem zachowania wymogów harmonijnej
pierzei (w rozumieniu planu).
3.4.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach
zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ funkcjê dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu),
a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww. obiektów
stanowi linie nieprzekraczaln¹.
3.5.Ma³e obiekty kubaturowe, uzupe³niaj¹ce zabudowê osiedla (pawilony us³ugowe, kioski, gara¿e itp.)
realizuje siê jako skomponowane z istniej¹c¹ zabudow¹.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê maksymaln¹ iloæ 4 kondygnacji naziemnych zabudowy.
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 12,5 m
4.3.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) w wysokoci 0,95.
4.4.Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) zespo³ów gara¿y o minimalnej iloci 5 miejsc postojowych,
b) zespo³ów gara¿y przyleg³ych do budynku wielokondygnacyjnego, pod warunkiem u¿ytkowego wykorzystania dachów.
4.5.Dopuszcza siê lokalizacjê pomników i fontann, a
tak¿e reklam wbudowanych (w rozumieniu planu)
pod nastêpuj¹cymi warunkami:
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a) dostosowanie obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeñ dla komunikacji
ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygna³ów drogowych.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5; nie ustala
siê
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu) terenu.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej
 7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji
odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych
dla:
a) zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1
mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu
detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2, zlokalizowane
jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie
ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zabrania siê lokalizacji reklam wolnostoj¹cych
(w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy
tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i
wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim s¹siedztwie.
9.3.Zakaz umieszczania reklam wbudowanych (w
rozumieniu planu) na elewacjach z ceg³y licówki i z kamienia naturalnego, a tak¿e na innych elewacjach budynków w sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: obramowañ
portali i okien, balustrad, gzymsów i zwieñczeñ, p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci dachowych itp.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
15. Dla terenu elementarnego MW.15. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o wysokiej intensywnoci.
1.2.W budynkach wielorodzinnych przeznaczenie
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pomieszczeñ na lokale u¿ytkowe dopuszcza siê pod
warunkiem zapewnienia bezporedniego wejcia
(dojcia) od ulic i placów ogólnodostêpnych i niezale¿nego od wejcia (dojcia), z którego korzystaj¹ mieszkañcy budynku.
1.3.Poza dzia³kami przylegaj¹cymi do ulic o szerokoci co najmniej 12m w liniach rozgraniczaj¹cych
obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu). Obiekty o du¿ym
zatrudnieniu mo¿na lokalizowaæ wy³¹cznie w zabudowie tworz¹cej pierzeje tych ulic.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta,
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu;
2.3.W budynkach usytuowanych poza pierzejami ulic
stanowi¹cych g³ówny uk³ad uliczny miasta obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu
planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego
obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w
rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy
s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2.4.Ustala siê minimalny wskanik zieleni (wraz z placami zabaw dla dzieci): 22 m2 na 1 mieszkanie.
2.5.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 50% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.6.Na nowo wydzielanych dzia³kach przylegaj¹cych
do ulic oznaczonych na rysunku planu jako system
transportowy miasta obowi¹zuje zachowanie udzia³u powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) w wysokoci co najmniej 30%. Na
pozosta³ym obszarze minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu)
na nowo wydzielanych dzia³kach wynosi 50%.
2.7. Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na
terenie parkingu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy oznaczona na rysunku planu w odleg³oci 6 m od granicy
dzia³ki.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oznaczona na rysunku planu w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
3.3.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy jeli
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przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei
ulicy lub w wyniku wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu) tworzy siê nowa pierzeja zabudowy, pod
warunkiem zachowania wymogów harmonijnej
pierzei (w rozumieniu planu).
3.4.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach
zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ funkcjê dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu),
a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww. obiektów
stanowi linie nieprzekraczaln¹.
3.5.Ma³e obiekty kubaturowe, uzupe³niaj¹ce zabudowê osiedla (pawilony us³ugowe, kioski, gara¿e itp.)
realizuje siê jako skomponowane z istniej¹c¹ zabudow¹.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê maksymaln¹ iloæ 4 kondygnacji naziemnych zabudowy.
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 12,5 m
4.3.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) w wysokoci 0,95.
4.4.Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) zespo³ów gara¿y o minimalnej iloci 5 miejsc postojowych,
b) zespo³ów gara¿y przyleg³ych do budynku wielokondygnacyjnego, pod warunkiem u¿ytkowego wykorzystania dachów.
4.5.Dopuszcza siê lokalizacjê pomników i fontann, a
tak¿e reklam wbudowanych (w rozumieniu planu)
pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeñ dla komunikacji
ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygna³ów drogowych.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5; nie ustala siê
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu) terenu.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych dla:
a) zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i
rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do
50 m2, zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie ustala siê
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9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zabrania siê lokalizacji reklam wolnostoj¹cych
(w rozumieniu planu). Ustalenia nie dotyczy
tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i
wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim s¹siedztwie.
9.3.Zakaz umieszczania reklam wbudowanych (w
rozumieniu planu) na elewacjach z ceg³y licówki i z kamienia naturalnego, a tak¿e na innych elewacjach budynków w sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: obramowañ
portali i okien, balustrad, gzymsów i zwieñczeñ, p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci dachowych itp.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
16. Dla terenu elementarnego MW.16. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o wysokiej intensywnoci.
1.2.W budynkach wielorodzinnych przeznaczenie
pomieszczeñ na lokale u¿ytkowe dopuszcza siê
pod warunkiem zapewnienia bezporedniego
wejcia (dojcia) od ulic i placów ogólnodostêpnych i niezale¿nego od wejcia (dojcia), z
którego korzystaj¹ mieszkañcy budynku.
1.3.Poza dzia³kami przylegaj¹cymi do ulic o szerokoci co najmniej 12m w liniach rozgraniczaj¹cych obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów o
du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
Obiekty o du¿ym zatrudnieniu mo¿na lokalizowaæ wy³¹cznie w zabudowie tworz¹cej pierzeje tych ulic.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
1.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz
z paliwem;
b) ograniczenie wysokoci zagospodarowania
i lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznych wysokiego i redniego napiêcia. Wysokoæ
obiektów i usytuowanie obiektów na sta³y
pobyt ludzi nale¿y uzgodniæ z odpowiednim
gestorem sieci energetycznej wysokiego i
redniego napiêcia.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
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2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta,
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu;
2.3.W budynkach usytuowanych poza pierzejami ulic
stanowi¹cych g³ówny uk³ad uliczny miasta obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu
planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego
obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w
rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy
s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2.4.Ustala siê minimalny wskanik zieleni (wraz z placami zabaw dla dzieci): 22 m2 na 1 mieszkanie.
2.5.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 50% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2.6.Na nowo wydzielanych dzia³kach przylegaj¹cych
do ulic oznaczonych na rysunku planu jako system
transportowy miasta obowi¹zuje zachowanie udzia³u powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) w wysokoci co najmniej 30%. Na
pozosta³ym obszarze minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu)
na nowo wydzielanych dzia³kach wynosi 50%.
2.7.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej-3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹ce linii zabudowy oznaczone
na rysunku planu w odleg³oci 6m oraz 15 m od
granicy dzia³ki z terenem elementarnym oznaczonym na rysunku planu jako KD.04.L.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oznaczona na rysunku planu w odleg³oci 6m od granicy dzia³ki.
3.3.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy jeli
przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei
ulicy lub w wyniku wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu) tworzy siê nowa pierzeja zabudowy, pod
warunkiem zachowania wymogów harmonijnej
pierzei (w rozumieniu planu).
3.4.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach
zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ funkcjê dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu),
a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww. obiektów
stanowi linie nieprzekraczaln¹.
3.5.Ma³e obiekty kubaturowe, uzupe³niaj¹ce zabudowê osiedla (pawilony us³ugowe, kioski, gara¿e itp.)
realizuje siê jako skomponowane z istniej¹c¹ zabudow¹.
4) ustalenia form zabudowy  4;
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4.1.Ustala siê maksymaln¹ iloæ 4 kondygnacji naziemnych zabudowy.
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 12,5 m.
4.3.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) w wysokoci 0,95.
4.4.Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) zespo³ów gara¿y o minimalnej iloci 5 miejsc postojowych,
b) zespo³ów gara¿y przyleg³ych do budynku wielokondygnacyjnego, pod warunkiem u¿ytkowego wykorzystania dachów.
4.5.Dopuszcza siê lokalizacjê pomników i fontann, a
tak¿e reklam wbudowanych (w rozumieniu planu)
pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeñ dla komunikacji
ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygna³ów drogowych.
4.6. W miejscu oznaczonym na rysunku planu obowi¹zuje realizacja obiektu realizowanego jako zamkniecie kompozycyjne (w rozumieniu planu) zgodnie z
ustaleniami 3.2.OG.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5; nie ustala siê
ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu) terenu.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych dla:
a) zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i
rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do
50 m2, zlokalizowane jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie ustala siê
inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zabrania siê lokalizacji reklam wolnostoj¹cych (w
rozumieniu planu). Ustalenia nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
9.3.Zakaz umieszczania reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z ceg³y licówki i z
kamienia naturalnego, a tak¿e na innych elewacjach
budynków w sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy
istotne elementy wystroju architektonicznego, np.:
obramowañ portali i okien, balustrad, gzymsów i
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zwieñczeñ, p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci dachowych itp.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
17. Dla terenu elementarnego MN.17. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne- 1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów obni¿aj¹cych
standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu
mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od
inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez
inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych (w rozumieniu
planu).
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego, za wyj¹tkiem obiektów zamieszkania zbiorowego s³u¿¹cych na d³u¿szy
pobyt i zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby
mieszkaniowe jak domy dziecka, domy rencisty.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na dzia³kach budowlanych po³o¿onych przy
ulicach oznaczonych na rysunku planu jako
g³ówny uk³ad uliczny, dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów i adaptacjê obiektów istniej¹cych lub ich czêci na cele funkcji us³ugowych (w rozumieniu planu), jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
1.7.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
1.8.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.8. obowi¹zuje:
a) zakaz lokalizacji sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz
z paliwem;
b) ograniczenie wysokoci zagospodarowania
i lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznych wysokiego i redniego napiêcia. Wysokoæ
obiektów i usytuowanie obiektów na sta³y
pobyt ludzi nale¿y uzgodniæ z odpowiednim
gestorem sieci energetycznej wysokiego i
redniego napiêcia.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹-
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4)

5)
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cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹
dla miasta,
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu;
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 60% powierzchni dzia³ki budowlanej.
ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy oznaczonej
na rysunku planu jako KD.14.D.
3.2.Ustala siê nieprzekraczalna liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy oznaczonej na rysunku planu jako KD.12.D.
3.3.Wzd³u¿ granic posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.14.D obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych. Ustalenie nie obowi¹zuje na
terenie wydzielenia wewnêtrznego 1.8.
ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni,
lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna
byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony ulicy;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów
ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach
zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek
mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.3.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na dzia³ce w wysokoci 0,5.
4.4.Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce
wynosi 220 m2 i dotyczy sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na
dzia³ce.
4.5.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu
planu) istniej¹cej.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5; nie ustala siê
ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu) terenu.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe na dzia³ce; W przypadku adaptacji
na cele mieszkaniowe i realizacji budynków
jednorodzinnych na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza siê odpowiednio na
iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu;
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2.
7.4.Wyklucza siê wjazd na teren bezporednio z
drogi KD.04.L.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie
ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i
wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim s¹siedztwie.
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
18. Dla terenu elementarnego MN.18. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): funkcje mieszkaniowe (w rozumieniu planu) o niskiej intensywnoci.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów obni¿aj¹cych
standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu
mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od
inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez
inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych (w rozumieniu
planu).
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego, za wyj¹tkiem obiektów zamieszkania zbiorowego s³u¿¹cych na d³u¿szy
pobyt i zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby
mieszkaniowe jak domy dziecka, domy rencisty.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
1.5.Na dzia³kach budowlanych po³o¿onych przy
ulicach oznaczonych na rysunku planu jako
podstawowy uk³ad uliczny, dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów i adaptacjê obiektów istniej¹cych lub ich czêci na cele funkcji
us³ugowych (w rozumieniu planu), jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej.
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1.6.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
1.7.Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
b) stacji paliw,
c) oraz parkingów i miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
1.8.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.8.KWD dla dojazdu do dzia³ek budowlanych z drogi oznaczonej na
rysunku planu KD.14.D, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m.
1.9.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.9.KWX dla ci¹gu
pieszego o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
5 m.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska) dla których obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisku za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹
dla miasta,
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu;
2.3.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 60% powierzchni dzia³ki budowlanej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy oznaczonej
na rysunku planu jako KD.14.D.
3.2.Ustala siê nieprzekraczalna liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy oznaczonej na rysunku planu jako KD.12.D.
3.3.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki z terenem elementarnym ZP.19.
3.4.Wzd³u¿ granic posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.14.D obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3.5.W s¹siedztwie granicy dzia³ki z terenem elementarnym ZP.19. obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy),
zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni,
lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna

5)
6)
7)

8)
9)

10)
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byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony ulicy;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów
ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki
ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.3.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na dzia³ce w wysokoci 0,5.
4.4.Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce
wynosi 220 m2 i dotyczy sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na
dzia³ce.
4.5.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5; nie ustala siê
ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Wyklucza siê wtórn¹ parcelacjê (w rozumieniu planu) terenu.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
7.2.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe na dzia³ce; W przypadku adaptacji na cele
mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu;
7.3.Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie ustala siê
inne ustalenia stanowi¹ce  9;
9.1.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
9.2.Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych
wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki
mieszkaniowe w bezporednim s¹siedztwie.
stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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19. Dla terenu elementarnego ZP.19. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: teren rekreacyjny, obowi¹zuje lokalizacja zieleni parkowej
i zagospodarowania zwi¹zanego z codziennym
wypoczynkiem mieszkañców, tj. kultury fizycznej i rekreacji.
1.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. wyklucza siê
lokalizacjê zabudowy, za wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych do korzystania przez u¿ytkowników
terenów rekreacyjnych.
1.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego 2.1. wyklucza siê lokalizacjê zabudowy za wyj¹tkiem
obiektów niezbêdnych dla u¿ytkowników terenów rekreacyjnych, tj. sanitariatów.
1.4.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4.WP. dla
zbiornika retencyjnego, wraz z pasem roboczym wokó³ zbiornika.
2) ustalenia ekologiczne-2;
2.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jaki 2.1. obowi¹zuje zakaz wprowadzenia ogrodzeñ oraz innych obiektów mog¹cych stanowiæ barierê migracji organizmów ¿ywych.
2.2.Zakaz kanalizacji cieków wodnych oraz rowów
melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi
do lokalizacji infrastruktury technicznej.
2.3.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych i przywodnych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy oznaczon¹ na rysunku planu w odleg³oci 6 m od
granicy dzia³ki z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku
planu jako KD.12. D.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy
oznaczona na rysunku planu w odleg³oci 30m
od terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu jako MN.12.
3.3.Wzd³u¿ granic terenu z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.02.Z, obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1. obowi¹zuje
lokalizacja obiektów parterowych, a maksymalna wysokoci zabudowy (w rozumieniu planu)
wnosi 5,5 m.
4.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje
lokalizacja obiektów o maksymalnej wysokoci zabudowy (w rozumieniu planu) 8,5 m.
4.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1. maksymalna
powierzchnia zabudowy dla jednego obiektu
wynosi 30 m2.
4.4.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. maksymalna
powierzchnia zabudowy wynosi 220 m2 i dotyczy sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynków usytuowanych na dzia³ce.
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4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu) o
maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni, lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5; nie ustala
siê
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
6.2.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej
parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje lokalizacja parkingu zapewniaj¹cego jedno
miejsce postojowe na ka¿de 500 m2 powierzchni rekreacyjnej.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie
ustala siê
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9; nie ustala siê
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
20. Dla terenu elementarnego ZP.20. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: teren rekreacyjny, obowi¹zuje lokalizacja zieleni parkowej
i zagospodarowania zwi¹zanego z codziennym
wypoczynkiem mieszkañców, tj. kultury fizycznej i rekreacji.
1.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. wyklucza siê
lokalizacjê zabudowy, za wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych do korzystania przez u¿ytkowników
terenów rekreacyjnych.
1.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego 2.1. wyklucza siê lokalizacjê zabudowy za wyj¹tkiem
obiektów niezbêdnych dla u¿ytkowników terenów rekreacyjnych, tj. sanitariatów.
1.4.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4.WP dla
zbiornika retencyjnego, wraz z pasem roboczym wokó³ zbiornika.
1.5.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.5. dla
Kana³u Raduni wraz z ci¹giem pieszo-jezdnym
stanowi¹cym pas techniczny wzd³u¿ wa³u przeciwpowodziowego.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1. obowi¹zuje
zakaz wprowadzenia ogrodzeñ oraz innych
obiektów mog¹cych stanowiæ barierê migracji
organizmów ¿ywych.
2.2.Zakaz kanalizacji cieków wodnych oraz rowów
melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi
do lokalizacji infrastruktury technicznej.
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2.3.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych i przywodnych.
ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oznaczona na rysunku planu w odleg³oci 50 m od granicy dzia³ki z terenem elementarnym oznaczonym
na rysunku planu jako KD.03.L.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oznaczona na rysunku planu w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki z terenem elementarnym oznaczonym
na rysunku planu jako KD.03.L.
3.3.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oznaczona na rysunku planu w odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki z terenem elementarnym oznaczonym
na rysunku planu jako KD.02.Z.
3.4.Ustala siê oznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10 m od podstawy wa³u przeciwpowodziowego.
3.5.Wzd³u¿ granic terenu z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku
planu jako KD.02.Z oraz KD.03.L obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3.6. Ustala siê opracowanie jednolitej aran¿acji ci¹gu
pieszo-jezdnego wzd³u¿ Kana³u Raduni, z ma³¹ architektur¹, zieleni¹ i jednolitym owietleniem.
ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1. obowi¹zuje lokalizacja obiektów parterowych, a maksymalna wysokoci zabudowy (w rozumieniu planu) wnosi 5,5
m.
4.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje lokalizacja obiektów o maksymalnej wysokoci zabudowy (w rozumieniu planu) 8,5 m.
4.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1. maksymalna powierzchnia zabudowy dla jednego obiektu wynosi
30 m2.
4.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 500 m2 i dotyczy
sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na dzia³ce.
4.4.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni,
lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5; nie ustala siê
ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1. obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
6.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu 1.2. obowi¹zuje zachowanie
dostêpu publicznego (w rozumieniu planu).
6.2.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczone-
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go na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje lokalizacja parkingu zapewniaj¹cego jedno miejsce postojowe na ka¿de 500 m2 terenu rekreacyjnego.
7.2.Ustala siê szerokoæ ci¹gu pieszo-jezdnego
wzd³u¿ Kana³u Raduni na nie mniejsz¹ ni¿
10 m.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8;
8.1.Ustala siê obszar ochronny wa³u przeciwpowodziowego, o szerokoci 50m od stopy wa³u
przeciwpowodziowego. Na obszarze tym obowi¹zuje zakaz kopania studni, sadzawek, do³ów i rowów.
9) inne ustalenia stanowi¹ce  9; nie ustala siê
10) stawka procentowa  11;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala
siê stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
21. Dla terenu elementarnego ZD.21. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu dla funkcji ogrodów dzia³kowych.
1.2.Zakaz lokalizacji zabudowy, za wyj¹tkiem lokalizacji obiektów niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania zespo³u ogrodów dzia³kowych i obs³ugi u¿ytkowników dzia³ek.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.KWD
dla ci¹gu pieszo-jezdnego o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.
1.4.Wyklucza siê lokalizowanie sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
2) ustalenia ekologiczne  2; nie ustala siê
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Wzd³u¿ granicy wydzielenia wewnêtrznego
oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.KWD
obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej
grupy drzew i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy).
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu)  5,5 m.
4.2.Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce wynosi 30 m2 i dotyczy sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na dzia³ce.
4.3.Obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu)
o maksymalnym nachyleniu 51 stopni, lub
mansardowy.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê
6) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7;
7.1.Obowi¹zuje lokalizacja parkingu w bezporednim s¹siedztwie wydzielenia wewnêtrznego
oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.KWD i
zapewniaj¹cego jedno miejsce postojowe na
ka¿de 300 m2 terenu dzia³ek ogrodniczych.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8; nie
ustala siê
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9) inne ustalenia stanowi¹ce  9; nie ustala siê
10) stawka procentowa  10;
10.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dla terenów g³ównego uk³adu ulicznego
§8
1. Dla terenu elementarnego KD.01.Z obejmuj¹cego ul.
Raciborskiego uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê: klasê ulicy jako zbiorcz¹ Z 2/2, dwie
jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokoci 3,5 m
oraz szerokoæ pasa dziel¹cego jezdnie minimum
3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp=50 km/h.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 30 m.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) droga (cie¿ka) rowerowa jednostronna dwukierunkowa,
b) dopuszcza siê chodnik jednostronny, oddzielony od jezdni pasem dziel¹cym minimum 3 m.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ
a) skrzy¿owanie z ulicami KD.02.Z, KD.04.L,
KD.05.L skanalizowane
b) dopuszcza siê zjazdy do zabudowy istniej¹cej
oraz wyj¹tkowo do zabudowy projektowanej
pod warunkiem:
 minimalna odleg³oæ miêdzy zjazdami, a
skrzy¿owaniem wynosi 150 m,
 zastosowanie przed zjazdem dodatkowego
pasa ruchu.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ za wyj¹tkiem wycinki
w celach bezpieczeñstwa ruchu oraz niezbêdnych ciêæ sanitarnych.
2.2.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Dla terenu elementarnego KD.02.Z uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê: klasê ulicy jako zbiorcz¹ Z 1/2, jedna jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 3,5 m,
prêdkoæ projektowa Vp=40 km/h.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 20 m. z poszerzeniem jak na rysunku planu w rejonie skrzy¿owania z KD.01.Z.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) droga (cie¿ka) rowerowa jednostronna dwukierunkowa,
b) chodnik dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ
a) skrzy¿owanie z ulicami lokalnymi i dojazdowymi zwyk³e,
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b) dopuszcza siê zjazdy do zabudowy projektowanej pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden
zjazd do dwóch posesji
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Obowi¹zuje lokalizacja szpaleru drzew liciastych.
2.2.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
2.3.Przeprawy mostowe o konstrukcji umo¿liwiaj¹cej migracji organizmów ¿ywych.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania decyzji administracyjnych:
a) przejcia piesze na skrzy¿owaniach wzd³u¿ ulicy prowadzone po progu wniesionym, w celu
sygnalizacji wjazdu do strefy zamieszkania,
b) pas dziel¹cy jezdniê od chodnika szerokoci
minimum 2,5 m,
c) przystanki autobusowe lokalizowane za skrzy¿owaniami.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Dla terenu elementarnego KD.03.L uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê: klasê ulicy jako lokalnej L 1/2, jedna
jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 3,0 m, prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu 12 m z poszerzeniami jak na
rysunku planu w rejonie skrzy¿owañ z KD.02. Z.,
KD.05.L oraz dojazdowymi.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania decyzji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Dla terenu elementarnego KD.04.L uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê: klasê ulicy jako lokalnej L 1/2, jedna
jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 3,0 m, prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu 12 m z poszerzeniami jak
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na rysunku planu w rejonie skrzy¿owañ z KD.02.Z.
oraz dojazdowymi.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania decyzji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Dla terenu elementarnego KD.05.L uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê: klasê ulicy jako lokalnej L 1/2, jedna
jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 3,0 m, prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu 12 m z poszerzeniami jak na
rysunku planu w rejonie skrzy¿owañ z KD.02.Z.,
KD.03.L oraz dojazdowymi.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania decyzji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Dla terenu elementarnego KD.06.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê klasê ulicy jako dojazdow¹ D 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 2,5 m.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu 10 m z poszerzeniami jak
na rysunku planu w rejonie skrzy¿owania z ulicami lokalnymi.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:

Poz. 1449

a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania decyzji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Dla terenu elementarnego KD.07.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê klasê ulicy jako dojazdow¹ D 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 2,5 m.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu 10 m z poszerzeniami jak
na rysunku planu w rejonie skrzy¿owania z ulicami lokaln¹ i dojazdow¹.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania decyzji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Dla terenu elementarnego KD.08.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê klasê ulicy jako dojazdow¹ D 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 2,5 m.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu 10 m z poszerzeniami jak
na rysunku planu w rejonie skrzy¿owania z ulicami lokaln¹ i dojazdowymi.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
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4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania
decyzji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Dla terenu elementarnego KD.09.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1. Ustala siê klasê ulicy jako dojazdow¹ D 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 2,5 m.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu 10 m z poszerzeniami jak na rysunku planu w rejonie skrzy¿owania z ulicami zbiorcz¹ i lokaln¹.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania decyzji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
10. Dla terenu elementarnego KD.10.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1. Ustala siê klasê ulicy jako dojazdow¹ D 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 2,5 m.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu 10 m z poszerzeniami jak na rysunku planu w rejonie skrzy¿owania z ulicami lokaln¹ i dojazdowymi.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania
decyzji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
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5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
11. Dla terenu elementarnego KD.11.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê klasê ulicy jako dojazdow¹ D 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 2,5 m.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu 34 m z poszerzeniami jak na rysunku planu w rejonie skrzy¿owania z ulicami lokalnymi lokaln¹ i dojazdow¹.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
1.5.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.5. ZP o szerokoci 10 m dla zieleni
parkowej z urz¹dzeniami dla wypoczynku.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania
decyzji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
4.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego (w rozumieniu planu) oznaczonego na rysunku planu
jako 1.5. dopuszcza siê lokalizacjê pomników,
fontann oraz elementów ma³ej architektury pod
nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy;
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi;
c) nie powodowania ograniczeñ dla komunikacji ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygna³ów drogowych.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
12. Dla terenu elementarnego KD.12.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê klasê ulicy jako dojazdow¹ D 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 2,5 m.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu 10 m z poszerzeniami jak na rysunku planu w rejonie skrzy¿owania z ulicami lokaln¹ i dojazdow¹.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1449, 1450

 3146 

2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania
decyzji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
13. Dla terenu elementarnego KD.13.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê klasê ulicy jako dojazdow¹ D 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 2,5 m.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu 10 m z poszerzeniami jak na rysunku planu w rejonie skrzy¿owania z ulicami lokaln¹ i dojazdow¹.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania
decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê stosowanie rodków technicznych
zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
14. Dla terenu elementarnego KD.14.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) Ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Ustala siê klasê ulicy jako dojazdow¹ D 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu o szerokoci 2,5 m.
1.2.Obwi¹zuje szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu 10 m z poszerzeniami jak na rysunku planu w rejonie skrzy¿owania z ulicami dojazdowymi.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodniki dwustronnie.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3; nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
4.1.Ulica w strefie zamieszkania.
4.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ do wydania decy-

zji administracyjnych:
a) stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
5) stawka procentowa  5;
5.1.Dla ca³ego terenu elementarnego nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§9
Na obszarze objêtym planem uchwalonym niniejsz¹
uchwa³¹ traci moc miejscowy planu ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski uchwalony uchwa³¹ Nr XXXIV/295/93 Rady Miasta Pruszcz
Gdañski z dnia 9 czerwca 1993 r., (Dz.. Urz. Woj. Gd. Nr 15,
poz. 81 z 1994 r. Nr 9, poz. 47; Nr 28, poz. 144, z 1996 r.
Nr 20, poz. 60, z 1997 r. Nr 20, poz. 55, z 1998 r. Nr 40,
poz. 146, z 1999 r. Nr 49, poz. 196, z 2001 r. Nr 75, poz. 909,
z 2002 Nr 12, poz. 215, z 2002 r. Nr 13, poz. 269,
z 2002 r. Nr 23, poz. 583, z 2002 r. Nr 23, poz. 584).
§ 10
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do umieszczenia niniejszej uchwa³y wraz z za³¹cznikiem na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miasta Pruszcz Gdañski i skierowania do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

1450
UCHWA£A Nr XLIV/375/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty przy
sprzeda¿y nieruchomoci gruntowych na rzecz ich u¿ytkowników wieczystych.
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoci 95% ceny gruntu przy sprzeda¿y nieruchomoci gruntowej bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym na rzecz
kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, maj¹cym uregulowane stosunki z pañstwem, na cele dzia³alnoci sakralnej.
§2
Postanowienia niniejszej uchwa³y obowi¹zuj¹ do dnia
31 grudnia 2002 r.
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§3

1452

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miejskiemu w Kwidzynie.

UCHWA£A Nr XLIII/269/2002
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 5 lipca 2002 r.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1451
UCHWA£A Nr XXXIII/231/2002
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu u¿ywania jednostek
p³ywaj¹cych wyposa¿onych w silniki spalinowe na jeziorze Stacinko, po³o¿one w gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1229) i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Powiatu Kartuskiego postanawia, co nastêpuje:
§1
W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjnego  wypoczynkowe wprowadza siê na jeziorze Stacinko, gm. Sulêcznyno, po³o¿onym w Gowidliñskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zakaz u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych o napêdzie spalinowym.
§2
Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy jednostek
p³ywaj¹cych, których u¿ycie jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego oraz wykonywania
czynnoci zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska lub jest zwi¹zane z wykonywaniem racjonalnej gospodarki rybackiej.
Jednostkami, których zakaz nie obowi¹zuje jest Policja,
Pogotowie Wodne, Stra¿ Po¿arna, Pañstwowa Stra¿ Rybacka i inne upowa¿nione instytucje i osoby.
§3
Oznakowanie jeziora tablicami informacyjnymi o wprowadzeniu zakazu u¿ycia silników spalinowych spoczywa
na w³acicielu jeziora Stacinko.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Roszkowski

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka dla terenu
zabudowy mieszkalno-us³ugowej na dzia³ce nr 233 w
miejscowoci Czarna D¹brówka.
Na podstawie art. 8 ust. l i 2, art. 9, 10, 26, 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.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), realizuj¹c Uchwa³ê Rady Gminy
Czarna D¹brówka Nr XXXIII/205/2001 z dnia 29 czerwca
2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Czarna D¹brówka, Rada Gminy Czarna D¹brówka
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka dla
terenu dzia³ki 233 w miejscowoci Czarna D¹brówka.
2. Granice zmiany planu obejmuj¹ obszar po³o¿ony w
miejscowoci Czarna D¹brówka, który zosta³ okrelony na rysunku planu w skali 1:1000 stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest przeznaczenie
terenu okrelonego w obowi¹zuj¹cym planie jako funkcja mieszkaniowa, na cele funkcji mieszkaniowo-us³ugowej.
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków zabudowy
terenu i kszta³towania architektury
§2
1. W granicach zmiany planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenu zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej w zakresie rzemios³a i
handlu (MN, UR, UH):
a) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ (z
mo¿liwoci¹ jej modernizacji),
b) przewiduje siê rozbiórkê istniej¹cego obecnie budynku gospodarczego, w którym prowadzona jest
dzia³alnoæ us³ugowa (zak³ad wulkanizacyjny),
c) dopuszcza siê realizacjê nowej zabudowy dla potrzeb us³ug rzemios³a i handlu, z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy okrelonych na rysunku planu. W szczególnoci nale¿y zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy NLZ wynosz¹c¹ 4 m
od granicy z dzia³kami nr 141/52 i 251 oraz 5 m od
granicy z dzia³k¹ nr 234,
d) planuje siê realizacjê parterowego budynku z dachem dwu- lub wielospadowym o symetrycznych
po³aciach i k¹tach nachylenia do 30°. Pokrycie dachowe winno byæ wykonane z dachówki b¹d materia³u dachówkopodobnego,
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e) wzd³u¿ istniej¹cego ogrodzenia dzia³ki od strony
wschodniej i zachodniej (tj. od strony dzia³ek nr 141/52
i 234) wymagane jest wykonanie pasa zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej (w postaci zadrzewieñ i ¿ywop³otów). Przyjmuje siê, i¿ wskanik powierzchni biologicznej czynnej powinien wynosiæ minimum 30% powierzchni terenu.
f) uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej nie
mo¿e przekraczaæ granic w³asnoci,
g) ustala siê zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko,
h) dojazd do terenu z wykorzystaniem istniej¹cego wjazdu na posesjê z przyleg³ej drogi dojazdowej (stanowi¹cej dzia³kê nr 250), przebiegaj¹cej wzd³u¿ pó³nocnej granicy dzia³ki.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce uzbrojenia
§3
W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê:
a) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej przebiegaj¹cej w s¹siaduj¹cej drodze dojazdowej,
b) odprowadzenie cieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaj¹cej w s¹siaduj¹cej drodze
dojazdowej i dalej na oczyszczalniê cieków w Czarnej
D¹brówce,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenów
nieutwardzonych powierzchniowo do gruntu; z nawierzchni trwa³ych dróg wewnêtrznych, parkingów do
gruntu po ich wczeniejszym oczyszczeniu do wartoci okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
d) odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji i wywoziæ na sk³adowisko odpadów komunalnych. Odpady inne ni¿ komunalne i obojêtne gromadziæ w odrêbnych pojemnikach i wywoziæ w sposób i miejsce uzgodnione z wójtem,
e) zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a ciep³a
na paliwo ekologiczne np. gaz ziemny, olej opa³owy itp.,
f) adaptacjê istniej¹cego przy³¹cza elektroenergetycznego. Zasilanie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami technicznymi Zak³adu Energetycznego S³upsk
S.A. Rejon Dystrybucji w Bytowie,
g) realizowanie po³¹czeñ telekomunikacji stacjonarnej istniej¹cym przy³¹czem telekomunikacyjnym.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
ochrony gruntów rolnych i lenych
§4
1. Plan obejmuje teren w ramach istniej¹cej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej. Grunty w granicach dzia³ki nr 233 stanowi¹ teren zabudowy mieszkalnej (R VI)
pochodzenia mineralnego. Grunty te nie wymagaj¹ uzyskania zgody na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze.
2. Zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze nast¹pi³a w drodze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka.
3. Wy³¹czenie z produkcji u¿ytków rolnych klas VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego nie wymaga
decyzji o wy³¹czeniu z produkcji rolniczej i naliczeniu z
tego tytu³u op³at.

Rozdzia³ 5
Inne ustalenia
§5
1. Dopuszczalny poziom ha³asu nie powinien przekraczaæ
wartoci ustalonych dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
2. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt
ludzi wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed
uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
3. Nale¿y zachowaæ warunki i wymagania niezbêdne dla
ochrony interesów osób trzecich.
4. Dla zainwestowania kubaturowego na etapie dokumentacji technicznej wymagane jest sporz¹dzenie badañ
geologicznych (w trybie prawa geologicznego i górniczego).
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§7
W granicach terenu objêtego zmian¹ planu (okrelonych na za³¹czniku graficznym nr l do niniejszej uchwa³y)
trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna D¹brówka  uchwalonego Uchwa³¹ Nr 104/84 Gminnej Rady Narodowej w
Czarnej D¹brówce z dnia 22 marca 1984 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego Nr 2, póz. 2 z dnia 18 lutego 1991 r.).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Czarna D¹brówka.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Czarna D¹brówka
B. Bojanowski

1453
UCHWA£A Nr XLII/269/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr: 244/3, 245, 267,
246/51 po³o¿onych w B¹kowie oraz fragmentu wsi po³o¿onego na po³udniowy wschód od drogi wojewódzkiej nr 221 Gdañsk  Kocierzyna we wsi B¹kowo, obrêb Lublewo, gmina Kolbudy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 10, art. 26 i art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy uchwala co nastêpuje:
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§1

§4

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr: 244/3, 245,
267, 246/51 okrelonego granicami:
 od strony po³udniowo-zachodniej drog¹ gminn¹ o
numerze 245 wraz z dzia³k¹ 246/51 pod wêze³ drogowy,
 od strony po³udniowo-wschodniej czêci¹ drogi wojewódzkiej Nr 221 Gdañsk  Kocierzyna,
 od strony pó³nocno-wschodniej i zachodniej terenem dzia³ki rolnej Nr 244/4,
oraz fragmentu wsi po³o¿onego na po³udniowy wschód
od drogi wojewódzkiej nr 221 Gdañsk  Kocierzyna,
we wsi B¹kowo, obrêb Lublewo, gmina Kolbudy.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy
fragment wsi B¹kowo stanowi¹cy za³¹cznik graficzny Nr 1
do niniejszej uchwa³y.

§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 47 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 32 oraz od
001 do 015) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
KSn,Ue,UH  tereny zabudowy us³ugowo-handlowej i
stacji benzynowej
Ue,UH,P  tereny zabudowy us³ugowej-handlowej, hotelowej, gastronomicznej oraz przemys³u elektrycznego, elektronicznego i automatyki
MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MNe,Ue,UH  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczaniem funkcji us³ugowo-handlowej
ZP  tereny zieleni publicznej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej o funkcji ogólnospo³ecznej, osiedlowej
Ue,MNe  tereny us³ug nieuci¹¿liwych z zabudow¹
mieszkaniow¹
ZP,W  tereny zieleni publicznej ze zbiornikiem retencyjnym
EEt  tereny stacji transformatorowych
KG  istniej¹ca droga g³ówna wojewódzka; rezerwa
terenu dla modernizacji istniej¹cej drogi g³ównej wojewódzkiej
KL  istniej¹ca i projektowana droga lokalna, rezerwa
terenu dla modernizacji istniej¹cej drogi lokalnej
KD  projektowana droga dojazdowa, rezerwa terenu
dla modernizacji istniej¹cej drogi dojazdowej
KXP  projektowany ci¹g pieszo-jezdny
KX  projektowany ci¹g pieszy
PS  tereny przepompowni cieków
PD  tereny przepompowni deszczowej
§3
Stwierdza siê spójnoæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okrelon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbudy, uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Kolbudy Nr XIX/108/2000
z dnia 31 maja 2000 r.

§5
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ ustalenia planu dla w/w
obszarów zapisane w kartach terenu stanowi¹cych za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kolbudy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kolbudy, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Kolbudy Nr XXVII/173/92 z dnia 28 wrzenia
1992 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kolbudy
R. Widomski
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XLII/269/2002
Rady Gminy w Kolbudach
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ B¥KOWO
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 244/4
Powierzchnia: 1,55 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.KSn,Ue,UH  teren zabudowy us³ugowo-handlowej
i stacji benzynowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: pow. dzia³ek nie okrela siê,
dopuszcza siê podzia³ terenu w oparciu o projekt zagospodarowania terenu
Iloæ kondygnacji: nie okrela siê
Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
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Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ dla budynków kubaturowych do 15 m, dla pozosta³ych
obiektów nie okrela siê
Kszta³towanie formy architektonicznej  nie okrela
siê
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca  dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej
Ma³a architektura  nie okrela siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej; w I etapie dopuszcza siê
zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia. cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu
kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: odpady komunalne wywo¿one na wysypisko mieci. Odpady poprodukcyjne bêd¹ usuwane i utylizowane przez podmioty gospodarcze we w³asnym zakresie. Wyklucza siê sk³adowanie odpadów poprodukcyjnych
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej lokalnej 002.KL
 dopuszcza siê dodatkowy zjazd z drogi wojewódzkiej dla pojazdów skrêcaj¹cych w prawo pod warunkiem realizacji stacji paliw
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 uci¹¿liwoæ obiektów bezwzglêdnie musi mieciæ
siê w granicach w³asnoci
 dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
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1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/18
Powierzchnia: 1,40 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
2.Ue,UH,P  teren zabudowy us³ugowo-handlowej,
hotelowej, gastronomicznej oraz przemys³u elektrycznego, elektronicznego i automatyki
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: pow. dzia³ek nie okrela
siê, dopuszcza siê podzia³ terenu w oparciu o projekt
zagospodarowania terenu
Iloæ kondygnacji: nie okrela siê
Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ dla budynków kubaturowych do 15 m, dla pozosta³ych
obiektów nie okrela siê
Kszta³towanie formy architektonicznej: nie okrela siê
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca  dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej
Ma³a architektura  nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej; w I etapie dopuszcza siê
zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia. cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu
kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: odpady komunalne wywo¿one na wysypisko mieci. Odpady poprodukcyjne bêd¹ usuwane i utylizowane przez podmioty gospodarcze we w³asnym zakresie. Wyklucza siê sk³adowanie odpadów poprodukcyjnych
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 uci¹¿liwoæ obiektów bezwzglêdnie musi mieciæ
siê w granicach w³asnoci
 dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
9. STAWKA PROCENTOWA
20%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
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sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿,
melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/18
Powierzchnia: 0,69 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
3.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem p³yt kamiennych elewacyjnych
w po³¹czeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.

6.
7.
8.

9.
10.
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Województwa Pomorskiego

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cych wolne zawody
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ
projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
 dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi
nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od ród³a liniowego
 dopuszcza siê maks. 2 lokale mieszkalne w budynku

1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/18
Powierzchnia: 1,30 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
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Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t
nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi
drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem p³yt kamiennych elewacyjnych w po³¹czeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych
(np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ
parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
pow. zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm
licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt
fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram
i furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
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uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla
funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
 dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od
ród³a liniowego
 dopuszcza siê maks. 2 lokale mieszkalne w budynku
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 248/16, 248/17, cz. 248/18
Powierzchnia: 1,33 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
5.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi drogi
Kszta³towanie formy
architektonicznej: wykoñczenie cian z wykorzystaniem
p³yt kamiennych elewacyjnych w po³¹czeniu z tynkiem
oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fa-
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sady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cych wolne zawody
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 wyklucza siê lokalizacjê zabudowy, nasadzeñ zieleni wysokiej oraz u¿ytkowanie terenu w strefie
uci¹¿liwoci od linii energetycznej 110 KW
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ
projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
 dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od ród³a liniowego
 dopuszcza siê maks. 2 lokale mieszkalne w budynku
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/18
Powierzchnia: 0,95 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
6.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi drogi
Kszta³towanie formy
architektonicznej: wykoñczenie cian z wykorzystaniem
p³yt kamiennych elewacyjnych w po³¹czeniu z tynkiem
oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy
9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ parteru do
0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3154 

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
20%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cych wolne zawody
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 wyklucza siê lokalizacjê zabudowy, nasadzeñ zieleni wysokiej oraz u¿ytkowanie terenu w strefie
uci¹¿liwoci od linii energetycznej 110 KW
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ
projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
 dopuszcza siê maks. 2 lokale mieszkalne w budynku
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/18
Powierzchnia: 1,24 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
7.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi drogi
Kszta³towanie formy
architektonicznej: wykoñczenie cian z wykorzystaniem
p³yt kamiennych elewacyjnych w po³¹czeniu z tynkiem
oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding)
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Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ
parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
pow. zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm
licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt
fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram
i furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
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zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 wyklucza siê lokalizacjê zabudowy, nasadzeñ zieleni wysokiej oraz u¿ytkowanie terenu w strefie uci¹¿liwoci
od linii energetycznej 110 KW
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla
funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
 dopuszcza siê maks. 2 lokale mieszkalne w budynku
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/19, cz. 248/20, cz. 248/21, cz. 248/22
Powierzchnia: 4,17 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
8.Mne,Ue,UH  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem funkcji
us³ugowo-handlowej nieuci¹¿liwej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem p³yt kamiennych elewacyjnych
w po³¹czeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projek-
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towanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 wyklucza siê lokalizacjê zabudowy, nasadzeñ zieleni wysokiej oraz u¿ytkowanie terenu w strefie
uci¹¿liwoci od linii energetycznej 110 KW
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ
projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
 dopuszcza siê maks. 2 lokale mieszkalne w budynku

1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/20, cz. 248/21, cz. 248/22
Powierzchnia: 0,74 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
9.ZP  tereny zieleni publicznej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej o funkcji ogólnospo³ecznej osiedlowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. i maks. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
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Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem ceg³y licówki; zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
towarzysz¹c¹ zespolon¹ z budynkiem funkcji wiod¹cej o wysokoci do 5 m od poziomu terenu; dach
dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy
wiod¹cejj; wykoñczenie cian jak dla zabudowy wiod¹cej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm
z ceg³y licówki w kolorze i rodzaju fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 60%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
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 w przypadku zlokalizowania zieleni i us³ug publicznych
osiedlowych poza granicami planu miejscowego dopuszcza siê zmianê funkcji z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ o parametrach jak dla 8.Mne,
Ue, UH
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/15
Powierzchnia: 0,9 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
10.Mne,Ue,UH  tereny zabudowy szeregowej z placem publicznym o funkcji us³ug i handlu nieuci¹¿liwego w powi¹zaniu z funkcja mieszkaniow¹ zlokalizowan¹ powy¿ej kondygnacji parteru
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 40o m2 i maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 50% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ koloru br¹zowego, k¹t nachylenia dachu ok.40o; kalenica prostopad³a do linii zabudowy
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem ceg³y licówki. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 12 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej; zakaz wygradzania dzia³ek
od strony placu publicznego, wzd³u¿ dróg dojazdowych
stosowaæ ogrodzenie;
Ma³a architektura o wysokoci 1,5 m, cokó³ ok. 50 cm
z ceg³y licówki w kolorze i rodzaju fasady, s³upki stalowe; przês³a stalowe.
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: odpady komunalne wywo¿one na wysypisko mieci. Odpady poprodukcyjne bêd¹ usuwane i utylizowane przez podmioty gospodarcze we w³asnym zakresie. Wyklucza siê sk³adowanie odpadów poprodukcyjnych
KOMUNIKACJA
 dojazd z planowanej drogi lokalnej 003.KL
 dopuszcza siê dodatkowy zjazd z drogi wojewódzkiej dla pojazdów skrêcaj¹cych w prawo pod warunkiem realizacji stacji paliw
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 uci¹¿liwoæ obiektów bezwzglêdnie musi mieciæ
siê w granicach w³asnoci
 dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej) przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
20%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 20%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych dla ca³ego obszaru 10.Mne,Ue,UH z
uwzglêdnieniem za³o¿eñ projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem
miejscowym
 dopuszcza siê tylko 1 lokal mieszkalny w segmencie szeregu

10.

1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/15
Powierzchnia: 1,06 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
11.KSn,Ue,UH  teren zabudowy us³ugowo-handlowej
i stacji benzynowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: pow. dzia³ek nie okrela siê,
dopuszcza siê podzia³ terenu w oparciu o projekt zagospodarowania terenu
Iloæ kondygnacji: nie okrela siê
Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ dla budynków kubaturowych do 15 m, dla pozosta³ych obiektów nie okrela siê
Kszta³towanie formy architektonicznej: nie okrela siê
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca  dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej
Ma³a architektura  nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;w I etapie dopuszcza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia. cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu ka-

1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/11, cz. 248/12, cz. 248/13, cz. 248/14
Powierzchnia: 3,19 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
12.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi drogi
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Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie cian z wykorzystaniem p³yt kamiennych elewacyjnych w po³¹czeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych
(np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ
parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
pow. zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm
licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt
fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram
i furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
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 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla
funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
 dla obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y zachowaæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunki dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu ha³asu od
ród³a liniowego
 dopuszcza siê maks. 2 lokale mieszkalne w budynku
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/11, cz. 248/12, cz. 248/13, cz. 248/14
Powierzchnia: 3,35 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
13.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem p³yt kamiennych elewacyjnych
w po³¹czeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
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Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cych wolne zawody
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ
projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
 dopuszcza siê maks. 2 lokale mieszkalne w budynku

1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/25
Powierzchnia: 0,53 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
14.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
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Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t
nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi
drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem p³yt kamiennych elewacyjnych w po³¹czeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych
(np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ
parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
pow. zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm
licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt
fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram
i furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
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 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla
funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/22, cz. 248/23, cz. 248/24, cz. 248/25
Powierzchnia: 4,24 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
15.Mne,Ue,UH  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem funkcji
us³ugowo-handlowej nieuci¹¿liwej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem p³yt kamiennych elewacyjnych
w po³¹czeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czy-
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stych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego w zale¿noci od przyjêtej formy zabudowy
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ
projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym

1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/25
Powierzchnia: 0,51 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
16.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
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Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t
nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi
drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem p³yt kamiennych elewacyjnych w po³¹czeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych
(np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ
parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
pow. zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm
licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt
fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram
i furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
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uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla
funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/25
Powierzchnia: 0,53 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
17.Mne,Ue,UH  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem funkcji
us³ugowo-handlowej nieuci¹¿liwej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 40o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem p³yt kamiennych elewacyjnych
w po³¹czeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.
zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram i
furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
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cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego w zale¿noci od przyjêtej formy zabudowy
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ
projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym

1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/22, cz.248/23, cz.248/24, cz.248/25
Powierzchnia: 5,04 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
18.Mne  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
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Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 900 m2 i maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dwuspadowy, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t
nachylenia dachu 40o; kalenica równoleg³a do osi
drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem p³yt kamiennych elewacyjnych w po³¹czeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materia³ami. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych
(np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy; wysokoæ
parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
pow. zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu; dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,5 m; cokó³ ok. 50 cm
licowany p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt
fasady; s³upki stalowe, przês³a stalowe; s³upki bram
i furtek murowane min. 40 cm, licowane p³ytami kamiennymi w kolorze i rodzaju p³yt fasady
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadzaæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanych sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanych sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE WARUNKI
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 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem
geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego w zale¿noci od przyjêtej formy zabudowy
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 wyklucza siê lokalizacjê zabudowy, nasadzeñ zieleni wysokiej oraz u¿ytkowanie terenu w strefie uci¹¿liwoci
od linii energetycznej 110 KW
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 wymagany jest zorganizowany system dzia³añ inwestycyjnych (z dopuszczeniem podzia³u na etapy) dla
funkcji zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹cej w granicach planu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego obszaru objêtego planem miejscowym
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/25
Powierzchnia: 0,31 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
19.ZP,w  tereny zieleni publicznej ze zbiornikiem retencyjnym
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
 zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
 zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ
mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego o szerokoci min. 3 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w strefie ochrony ujêcia
wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/11, cz.248/12
Powierzchnia: 0,22 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
20.ZP,w  tereny zieleni publicznej ze zbiornikiem retencyjnym
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
 zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej
 zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ
mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego o szerokoci min. 3 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/17
Powierzchnia: 0,27 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
21.ZP,w  tereny zieleni publicznej ze zbiornikiem retencyjnym
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
 zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi lokalnej i dojazdowej
 zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.
8.
9.
10.
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mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego o szerokoci min. 3 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)

1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/18
Powierzchnia: 0,14 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
22.ZP,w  tereny zieleni publicznej ze zbiornikiem retencyjnym
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
 zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi lokalnej i dojazdowej
 zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ
mo¿liwoæ objazdu zbiornika retencyjnego o szerokoci min. 3 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
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1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/13, cz. 248/18, cz. 248/20, cz. 248/23,
cz. 248/25
Powierzchnia: 0,07 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.EEt  tereny stacji transformatorowych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych dróg i ci¹gów pieszo 
jezdnych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie okrela siê
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.248/18, cz.248/25
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
30, 31.PS  tereny przepompowni cieków
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych dróg dojazdowych i ci¹gów pieszych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie okrela siê
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla po-
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trzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.248/18
Powierzchnia: 0,01 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
32.PD  teren przepompowni deszczowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi lokalnej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie okrela siê
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.244/3, cz. 267
Powierzchnia: 0,28 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
001.KG  istniej¹ca droga wojewódzka NR221 klasy
g³ównej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zmienna od 18
 21 m
jezdnia: 2 x 3,5 m
chodniki: obustronne,min. 1,5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. KOMUNIKACJA
 skrzy¿owanie z drog¹ g³ówn¹ jednopoziomowe skanalizowane z dodatkowymi pasami ruchu dla pojazdów skrêcajacych na drogê klasy L
 dopuszcza siê dodatkowy zjazd dla pojazdów skrêcaj¹cych w prawo pod warunkiem realizacji na terenie 1.KSn,Ue,UH stacji paliw
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren po³o¿ony jest w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.244/3, cz. 245, cz. 246/51
Powierzchnia: 0,20 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
002.KL  istniej¹ca droga lokalna do modernizacji
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: min. 15 m
jezdnia: 2 x 3,5 m
chodniki: obustronne,min. 1,5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. KOMUNIKACJA
dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)
 zieleñ lena do zachowania

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 248/26, 248/27, cz. 248/11, cz. 248/12, cz. 248/13,
cz. 248/14, cz. 248/15, cz. 248/16, cz. 248/17, cz. 248/18,
cz. 248/19, cz. 248/20, cz. 248/21, cz. 248/22, cz. 248/23,
cz. 248/24, cz. 248/25
Powierzchnia: 2,49 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
003.KL  projektowana droga lokalna
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: min. 15 m
jezdnia: 2 x 3,5 m
chodniki: obustronne, min. 1,5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. KOMUNIKACJA
dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.248/16 cz.248/17, cz.248/18
Powierzchnia: 1,13 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
004.KD  projektowana droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 1,5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. KOMUNIKACJA
dopuszcza siê obustronne parkowanie wzd³u¿ jezdni
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
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8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody
Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.248/19, cz.248/20, cz.248/21, cz.248/22,
cz.248/23, cz.248/24, cz.248/25
Powierzchnia: 1,48 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
005.KD  projektowana droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 1,5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. KOMUNIKACJA
dopuszcza siê obustronne parkowanie wzd³u¿ jezdni
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
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 teren znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
 skrzy¿owanie z drog¹ g³ówn¹ jednopoziomowe skanalizowane z wydzielonymi zatokami akumulacyjnymi
dla relacji skrêtowych
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.248/12, cz.248/14
Powierzchnia: 0,08 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
006.KD  projektowana droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 1,5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. KOMUNIKACJA
dopuszcza siê obustronne parkowanie wzd³u¿ jezdni
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody
Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/12, cz. 248/13, cz. 248/14
Powierzchnia: 0,71 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
007.KD  projektowana droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m
jezdnia: 2 x 2,5 m
chodniki: 2 x 1,5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. KOMUNIKACJA
dopuszcza siê obustronne parkowanie wzd³u¿ jezdni

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody
Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/25
Powierzchnia: 0,13 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
008.KD  rezerwa terenu dla modernizacji istniej¹cej
drogi dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 3 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. KOMUNIKACJA
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody
Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3168 

1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/11, cz. 248/12, cz. 248/13, cz. 248/14,
cz. 248/15, cz. 248/16, cz. 248/17, cz. 248/18
Powierzchnia: 0,54 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
009.KG  rezerwa terenu dla modernizacji istniej¹cej
drogi g³ównej wojewódzkiej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: od 1,6 m do
9m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie  za zezwoleniem zarz¹dcy
drogi
6. KOMUNIKACJA
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody
Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.248/18
Powierzchnia: 0,04 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
010.KL  rezerwa terenu dla modernizacji istniej¹cej
drogi lokalnej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 2 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. KOMUNIKACJA
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
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oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody
Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.248/22, cz.248/23, cz. 248/24, cz.248/25
Powierzchnia: 0,28 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
011.KXP  projektowany ci¹g pieszo  jezdny
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 6 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. KOMUNIKACJA
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren siê w strefie ochrony ujêcia wody Straszyn
(zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 248/11, cz. 248/12, cz. 248/13, cz. 248/14,
cz. 248/15
Powierzchnia: 0,22 ha
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3. FUNKCJA PODSTAWOWA
012.KX  projektowany ci¹g pieszy ze cie¿k¹ rowerow¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. KOMUNIKACJA
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody
Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.248/15
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
013.KX  projektowany ci¹g pieszy ze cie¿k¹ rowerow¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. KOMUNIKACJA
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody
Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.248/16, cz.248/17, cz.248/18
Powierzchnia: 0,33 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
014.KX  projektowany ci¹g pieszy ze cie¿k¹ rowerow¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. KOMUNIKACJA
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
w granicach terenu wystêpuje strefa ochrony archeologicznej
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody
Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony poredniej)
 przed podjêciem robót ziemnych nale¿y projekt
uzgodniæ ze s³u¿bami archeologicznymi
1. KARTA TERENU
1/214-215-04-01/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.248/15
Powierzchnia: 0,009 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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015.KD  planowany zjazd wy³¹cznie do obs³ugi stacji paliw
WARUNKI URBANISTYCZNE
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12 m
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
KOMUNIKACJA
nie okrela siê
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania
oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cej wp³yw
na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren czêciowo znajduje siê w strefie ochrony ujêcia wody Straszyn (zewnêtrzny teren ochrony
poredniej)

1454
UCHWA£A Nr XLII/270/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bielkowo,
obrêb Lublewo, objêtego obszarem dzia³ek: 329/28,
329/29, 330 na terenie gminy Kolbudy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 10, art. 26 i art. 18
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu wsi Bielkowo, obrêb
Lublewo, objêtego obszarem dzia³ek: 329/28, 329/29, 330
na terenie gminy Kolbudy.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru na 19 terenów (oznaczonych
symbolami od 1 do 10 oraz 01 do 09) wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg
klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednako-

wych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod
okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1 US  us³ugi sportu  boiska sportowe
2, 7 UO  us³ugi owiaty i nauki
3, 4 UA  us³ugi administracji
5 Lz,RZ,w  teren istniej¹cych lasów, ³¹k i rowów melioracyjnych  do zachowania
6 Zp  zieleñ parkowa ochronna i krajobrazowa
8 Zp  zieleñ parkowa ca³kowicie ochronna
9 Lz  grunty lene  do zachowania
10 Zp  zieleñ parkowa
01 KL  rezerwa terenu dla poszerzenia drogi lokalnej
+ cie¿ka rowerowa
02 KD  droga wewnêtrzna niepubliczna, wjazd wy³¹cznie dla u¿ytkowników, s³u¿b komunalnych oraz ratowniczych
03, 06 KD  droga wewnêtrzna osiedlowa
04 KL  droga lokalna
05 KP  teren parkingu
07, 08 KD  rezerwa terenu dla poszerzenia istniej¹cej
drogi zbiorczej powiatowej
09 KZ  istniej¹ca droga zbiorcza powiatowa
§3
Stwierdza siê spójnoæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okrelon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbudy, uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Kolbudy Nr XIX/108/2000
z dnia 31 maja 2000 r.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy, obejmuj¹cy fragment wsi Bielkowo, obrêb Lublewo
stanowi¹cy za³¹cznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§5
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ ustalenia planu dla w/w
obszarów zapisane w kartach terenu stanowi¹cych za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kolbudy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszeniu
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kolbudy
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
§7
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kolbudy Górne, zatwierdzony
Uchwa³¹ Nr XXVII/173/92 z dnia 28 wrzenia 1992 r. a
opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 130 z dnia
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28 grudnia 1992 r.  we fragmencie objêtym granicami
niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLII/270/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ BIELKOWO
1. KARTA TERENU 1.US
2. POWIERZCHNIA TERENU
5 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
tereny us³ug sportu  boiska sportowe
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie dopuszcza siê zabudowy
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Parkingi: zapewniæ na terenie 05.KP
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
Wody opadowe: odprowadziæ poprzez projektowan¹
kanalizacjê deszczow¹ do zbiornika retencyjnego
Energetyka: zasilanie odbywaæ siê bêdzie z projektowanej rozdzielczej sieci kablowej 0,4kV wyprowadzonej z projektowanych stacji transformatorowych. Przewiduje siê 3 stacje dla ca³ego obszaru objêtego planem, których lokalizacjê nale¿y ustaliæ na etapie projektu budowlanego. Istniej¹c¹ linie napowietrzn¹ 15kV
nale¿y skablowaæ.
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni
(wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 zagospodarowanie terenu wymaga wyprzedzaj¹cego wyposa¿enia w system kanalizacji deszczowej i
sanitarnej
 ograniczenie niwelacji terenu do minimum niezbêdnego dla lokalizacji boisk
 zakaz makroniwelacji
 zabezpieczenie odp³ywu wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹

Dziennik Urzêdowy
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 realizacja ci¹gów pieszych i powierzchni utwardzonych z materia³ów przyjaznych rodowisku (z wykluczeniem powierzchni wylewanych i bitumicznych)
10. SPÓJNOC ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: tereny funkcji us³ugowej i zieleni  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
12. INNE WARUNKI
 dojazd z projektowanej drogi 02.KD
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  50%
 gospodarka wodami gruntowymi
 zachowaæ istniej¹cy drena¿ lub zapewniæ spójny
system gospodarki wodami gruntowymi bior¹c
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 wg zapisu w studium teren podlega ochronie ekspozycji. Nale¿y obi¹æ ochron¹ rzebê terenu.
1. KARTA TERENU 2.UO
2. POWIERZCHNIA TERENU 1 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
tereny us³ug owiaty i nauki
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy: 0,4
Maks. wysokoæ zabudowy: 12,0 m (od poziomu terenu przy wejciu g³ównym do górnej krawêdzi kalenicy)
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 20 m od granicy dzia³ki wg rysunku planu
Iloæ kondygnacji: do 2 kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym
Dach: wielospadowe/dachówka ceramiczna w kolorze
czerwonym, k¹t nachylenia dachu 35o-40o
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Pow. zabudowy: maksymalnie 30% pow. pokrycia
dzia³ki
Parkingi: zapewniæ w granicach wlasniej dzia³ki, lub na
terenie 05.KP w iloci:
 3 miejsca postojowe (100 m2 pow. u¿ytkowej)
 1 miejsce postojowe (2-ch zatrudnionych)
 biura: 3 miejsca postojowe (100 m2 pow.)
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacyjnej
cieki deszczowe: odprowadziæ poprzez projektowan¹ kanalizacjê deszczow¹ do zbiornika retencyjnego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanego gazoci¹gu niskiego cinienia
Energetyka: zasilanie odbywaæ siê bêdzie z projektowanej rozdzielczej sieci kablowej 0,4kV wyprowadzonej z projektowanych stacji transformatorowych. Przewiduje siê 3 stacje dla ca³ego obszaru objêtego planem, których lokalizacjê nalezy ustaliæ na etapie projektu budowlanego. Istniej¹c¹ linie napowietrzn¹ 15kV
nale¿y skablowaæ.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci w Szadó³kach
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
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 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ
prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 zminimalizowanie makroniwelacji do powierzchni
niezbednych dla lokalizacji obiektów kubaturowych
(zalecane wykluczenie z zabudowy terenów o spadkach powy¿ej 10o)
 zabezpieczenie odplywu wód opadowych w sposób chroniacy teren przed erozj¹ wodn¹
 realizacja ci¹gów pieszych i powierzchni utwardzonych z materia³ów przyjaznych rodowisku (z wykluczeniem powierzchni wylewanych i bitumicznych)
SPÓJNOC ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: tereny funkcji us³ugowej i zieleni  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
 dojazd z projektowanych dróg 02.KD i 06.KD
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  40%
 gospodarka wodami gruntowymi
 zachowaæ istniej¹cy drena¿ lub zapewniæ spójny
system gospodarki wodami gruntowymi bior¹c
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 wg zapisu w studium teren podlega ochronie ekspozycji. Nale¿y obi¹æ ochron¹ rzebê terenu
 poprzedzenie inwestycji wymagajacych fundamentowania badaniem warunków geotechnicznych

1. KARTA TERENU 3.UA
2. POWIERZCHNIA TERENU 0,85 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
tereny us³ug administracji
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA TERENU
Intensywnoæ zabudowy: 0,4
Maks. wysokoæ zabudowy: 12,0 m (od poziomu terenu przy wejciu g³ównym do górnej krawêdzi kalenicy)
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 20m od granicy dzia³ki wg rysunku planu
Iloæ kondygnacji: do 2 kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym
Dach: wielospadowe/dachówka ceramiczna w kolorze
czerwonym, k¹t nachylenia dachu 35o-40o
5. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
Pow. zabudowy: maksymalnie 30% pow. pokrycia
dzia³ki
Parkingi  zapewniæ w granicach wlasniej dzia³ki, lub
na terenie 05.KP w iloci:
 3 miejsca postojowe (100 m2 pow. u¿ytkowej)

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
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 1 miejsce postojowe (2-ch zatrudnionych)
 biura: 3 miejsca postojowe (100 m2 pow.)
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacyjnej
cieki deszczowe: odprowadziæ poprzez projektowan¹ kanalizacjê deszczow¹ do zbiornika retencyjnego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanego gazoci¹gu niskiego cinienia
Energetyka: zasilanie odbywaæ siê bêdzie z projektowanej rozdzielczej sieci kablowej 0,4kV wyprowadzonej z projektowanych stacji transformatorowych. Przewiduje siê 3 stacje dla ca³ego obszaru objêtego planem, których lokalizacjê nalezy ustaliæ na etapie projektu budowlanego. Istniej¹c¹ linie napowietrzn¹ 15kV
nale¿y skablowaæ.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci w Szadó³kach
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ
prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 zminimalizowanie makroniwelacji do powierzchni
niezbednych dla lokalizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczenie odplywu wód opadowych w sposób chroniacy teren przed erozj¹ wodn¹
 realizacja ci¹gów pieszych i powierzchni utwardzonych z materia³ów przyjaznych rodowisku (z wykluczeniem powierzchni wylewanych i bitumicznych)
 przy po³udniowej granicy nale¿y ukszta³towaæ pasmo zieleni izolacyjnej
SPÓJNOC ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: tereny funkcji us³ugowej i zieleni  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
 dojazd z projektowanych dróg 02.KD i 06.KD
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%
 gospodarka wodami gruntowymi
 zachowaæ istniej¹cy drena¿ lub zapewniæ spójny
system gospodarki wodami gruntowymi bior¹c
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 wg zapisu w studium, teren podlega ochronie ekspozycji oraz ochronie konserwatorskiej i dziedzictwa kulturowego. Nale¿y obi¹æ ochron¹ rzebê te-
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renu oraz kreowaæ now¹ zabudowê w kontekcie istniej¹cych zabytkowych za³o¿eñ architektoniczno-in¿ynierskich (zespó³ podworski Bielkowo, zespó³ urz¹dzeñ
hydrotechnicznych Rzeki Raduni)
 poprzedzenie inwestycji wymagajacych fundamentowania badaniem warunków geotechnicznych
1. KARTA TERENU 4.UA
2. POWIERZCHNIA TERENU 1,90 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
tereny us³ug administracji
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy: 0,4
Maks. wysokoæ zabudowy: 12,0 m (od poziomu terenu przy wejciu g³ównym do górnej krawêdzi kalenicy)
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 15 m i 20m od granicy dzia³ki wg rysunku planu
Iloæ kondygnacji: do 2 kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym
Dach: wielospadowe/dachówka ceramiczna w kolorze
czerwonym, k¹t nachylenia dachu 35o-40o
5. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
Pow. zabudowy: maksymalnie 30% pow. pokrycia
dzia³ki
Parkingi  zapewniæ w granicach wlasniej dzia³ki, lub
na terenie 05.KP w iloci:
 3 miejsca postojowe (100 m2 pow. u¿ytkowej)
 1 miejsce postojowe (2-ch zatrudnionych)
 biura: 3 miejsca postojowe (100 m2 pow.)
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacyjnej
cieki deszczowe: odprowadziæ poprzez projektowan¹ kanalizacjê deszczow¹ do zbiornika retencyjnego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanego gazoci¹gu niskiego cinienia
Energetyka: zasilanie odbywaæ siê bêdzie z projektowanej rozdzielczej sieci kablowej 0,4kV wyprowadzonej z projektowanych stacji transformatorowych. Przewiduje siê 3 stacje dla ca³ego obszaru objêtego planem, których lokalizacjê nale¿y ustaliæ na etapie projektu budowlanego. Istniej¹c¹ linie napowietrzn¹ 15kV
nale¿y skablowaæ.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci w Szadó³kach
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia
6 sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
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 zminimalizowanie makroniwelacji do powierzchni
niezbednych dla lokalizacji obiektów kubaturowych
(zalecane wykluczenie z zabudowy terenów o spadkach powy¿ej 10o)
 zabezpieczenie odplywu wód opadowych w sposób chroniacy teren przed erozj¹ wodn¹
 realizacja ci¹gów pieszych i powierzchni utwardzonych z materia³ów przyjaznych rodowisku (z wykluczeniem powierzchni wylewanych i bitumicznych)
 na styku z drog¹ powiatow¹ nale¿y uformowaæ pasmo zieleni izolacyjnej
10. SPÓJNOC ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: tereny funkcji us³ugowej i zieleni  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
12. INNE WARUNKI
 dojazd z projektowanych dróg 02.KD i 06.KD
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%
 gospodarka wodami gruntowymi
 zachowaæ istniej¹cy drena¿ lub zapewniæ spójny
system gospodarki wodami gruntowymi bior¹c
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru objêtego stref¹
ochrony ekspozycji
 na terenie projektuje siê przepompownie cieków
sanitarnych i stacjê gazow¹ redukcyjno-pomiarow¹ II stopnia oraz urz¹dzenia podczyszczaj¹ce cieki
opadowe
 przez teren przebiega istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia zlokalizowany w strefie wolnej od zabudowy
 wg zapisu w studium teren podlega ochronie ekspozycji oraz ochronie konserwatorskiej i dziedzictwa kulturowego. Nale¿y obi¹æ ochron¹ rzebê terenu oraz kreowaæ now¹ zabudowê w kontekcie
istniej¹cych zabytkowych za³o¿eñ architektonicznoin¿ynierskich (zespó³ podworski Bielkowo, zespó³
urz¹dzeñ hydrotechnicznych Rzeki Raduni)
 poprzedzenie inwestycji wymagajacych fundamentowania badaniem warunków geotechnicznych
1. KARTA TERENU 5.Lz,RZ,w
2. POWIERZCHNIA TERENU 4,79 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
Teren istniejacych lasów, ³¹k i rowów melioracyjnych
 do zachowania
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie dotyczy
5. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
nie dotyczy
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Wody opadowe: odprowadziæ powierzchniowo do istniej¹cych rowów melioracyjnych
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ
prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne
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w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
SPÓJNOC ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: tereny funkcji us³ugowej i zieleni  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
 dojazd z projektowanej drogi 06.KD
 na terenie projektuje siê zbiornik retencyjny wód
deszczowych. Wody deszczowe ze zbiornika retencyjnego odprowadziæ do istniej¹cego rowu melioracyjnego. Przed zbiornikiem projektuje siê separator substancji ropopochodnych oraz osadnik
uporz¹dkowaæ i utrzymaæ system istniej¹cych rowów melioracyjnych
 gospodarka wodami gruntowymi
 zachowaæ istniej¹cy drena¿ lub zapewniæ spójny
system gospodarki wodami gruntowymi bior¹c
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 przez teren przebiega gazoci¹g redniego ciniena
 wg zapisu w studium teren podlega ochronie ekspozycji. Nale¿y obi¹æ ochron¹ rzebê terenu.

1. KARTA TERENU 6.Zp
2. POWIERZCHNIA TERENU 1.15 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
tereny zieleni parkowej  ochronna i krajobrazowa
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie dotyczy
5. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
nie dotyczy
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Wody opadowe: odprowadziæ powierzchniowo
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni
(wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska
 teren wchodzi z zakres 100 m od zbiorników wodnych wy³¹czonej z zabudowy
 zakaz makroniwelacji
 zabezpieczenia odp³ywu wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
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 realizacja ci¹gów pieszych i powierzchni utwardzonych z materia³ów przyjaznych rodowisku (z wykluczeniem powierzchni wylewanych i bitumicznych)
10. SPÓJNOC ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: tereny funkcji us³ugowej i zieleni  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE WARUNKI
 dojazd z projektowanych dróg 02.KD i 03.KD
 gospodarka wodami gruntowymi
 zachowaæ istniej¹cy drena¿ lub zapewniæ spójny
system gospodarki wodami gruntowymi bior¹c
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 wg zapisu w studium teren podlega ochronie ekspozycji. Nale¿y obi¹æ ochron¹ rzebê terenu.
1. KARTA TERENU 7.UO
2. POWIERZCHNIA TERENU 5,5 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
tereny us³ug owiaty i nauki
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy: 0,4
Maks. wysokoæ zabudowy: 15,0 m od poziomu terenu przy wejciu g³ównym do górnej krawêdzi dachu
(attyki)
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 20m od granicy dzia³ki wg rysunku planu
Iloæ kondygnacji: do 3 kondygnacji
Dach: nie okrela siê
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Pow. zabudowy: maksymalnie 40% pow. pokrycia
dzia³ki
Parkingi: zapewniæ w granicach wlasniej dzia³ki, lub na
terenie 05.KP w iloci:
 3 miejsca postojowe (300 m2 pow. u¿ytkowej)
 1 miejsce postojowe (2-ch zatrudnionych)
 biura: 3 miejsca postojowe (100 m2 pow.)
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z projektowanej sieci wodoci¹gowej
cieki: do projektowanej sieci kanalizacyjnej
cieki deszczowe: odprowadziæ poprzez projektowan¹ kanalizacjê deszczow¹ do zbiornika retencyjnego
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanego gazoci¹gu niskiego cinienia
Energetyka: zasilanie odbywaæ siê bêdzie z projektowanej rozdzielczej sieci kablowej 0,4kV wyprowadzonej z projektowanych stacji transformatorowych. Przewiduje siê 3 stacje dla ca³ego obszaru objêtego planem, których lokalizacjê nalezy ustaliæ na etapie projektu budowlanego. Istniej¹c¹ linie napowietrzn¹ 15kV
nale¿y skablowaæ.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci w Szadó³kach
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
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9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 zminimalizowanie makroniwelacji do powierzchni
niezbêdnych dla lokalizacji obiektów kubaturowych
(zalecane wykluczenie z zabudowy terenów o spadkach powy¿ej 10o)
 zabezpieczenia odp³ywu wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 realizacja ci¹gów pieszych i powierzchni utwardzonych z materia³ów przyjaznych rodowisku (z wykluczeniem powierzchni wylewanych i bitumicznych)
10. SPÓJNOC ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: tereny funkcji us³ugowej i zieleni  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
11. STAWKA PROCENTOWA
30%
12. INNE WARUNKI
 dojazd z projektowanych dróg 02.KD i 03.KD
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%
 gospodarka wodami gruntowymi
 zachowaæ istniej¹cy drena¿ lub zapewniæ spójny
system gospodarki wodami gruntowymi bior¹c
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 wg zapisu w studium teren podlega ochronie ekspozycji oraz ochronie konserwatorskiej i dziedzictwa kulturowego. Nale¿y obi¹æ ochron¹ rzebê terenu oraz kreowaæ now¹ zabudowê w kontekcie
istniej¹cych zabytkowych za³o¿eñ architektonicznoin¿ynierskich (zespó³ podworski Bielkowo, zespó³
urz¹dzeñ hydrotechnicznych Rzeki Raduni)
 poprzedzenie inwestycji wymagajacych fundamentowania badaniem warunków geotechnicznych
1. KARTA TERENU 8.Zp
2. POWIERZCHNIA TERENU 0,45 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
tereny zieleni parkowej  ca³kowicie ochronna
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie okrela siê
5. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
nie dotyczy
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni
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(wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 teren wchodzi z zakres 100 m od zbiorników wodnych wy³¹czonej z zabudowy
 zakaz makroniwelacji
 zachowanie istniej¹cej powierzchni terenu
 zabezpieczenia odp³ywu wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
10. SPÓJNOC ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: tereny funkcji us³ugowej i zieleni  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE WARUNKI
 dojazd z projektowanej drogi 03.KD
 gospodarka wodami gruntowymi
 zachowaæ istniej¹cy drena¿ lub zapewniæ spójny
system gospodarki wodami gruntowymi bior¹c
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 wg zapisu w studium teren podlega ochronie ekspozycji. Nale¿y obi¹æ ochron¹ rzebê terenu.
1. KARTA TERENU 9.Lz
2. POWIERZCHNIA TERENU 0,66 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
tereny gruntów lenych  do zachowania
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie dotyczy
5. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
nie dotyczy
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
10. SPÓJNOC ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: tereny funkcji us³ugowej i zieleni  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE WARUNKI
 dojazd z projektowanej drogi 02.KD
 teren wchodzi w zakres 100 m strefy od zbiorników
wodnych wy³¹czonej z zabudowy na podstawie
Decyzji Nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
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Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku o utworzeniu strefy ochronnej ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn.
 gospodarka wodami gruntowymi
 zachowaæ istniej¹cy drena¿ lub zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 wg zapisu w studium teren podlega ochronie ekspozycji. Nale¿y obi¹æ ochron¹ rzebê terenu.
1. KARTA TERENU 10.Zp
2. POWIERZCHNIA TERENU 0,92 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
tereny zieleni parkowej
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie dotyczy
5. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
nie dotyczy
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo
7. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ
prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Raduni (Rozporzadzenie Wojewody
Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r. 
Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59, poz. 249)
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 teren wchodzi z zakres 100 m od zbiorników wodnych wy³¹czonej z zabudowy
 zakaz makroniwelacji
 zabezpieczenia odp³ywu wód opadowych w sposób chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 realizacja ci¹gów pieszych i powierzchni utwardzonych z materia³ów przyjaznych rodowisku (z wykluczeniem powierzchni wylewanych i bitumicznych)
10. SPÓJNOC ZA£O¯EÑ PROJEKTU PLANU ZE STUDIUM
wg studium: tereny funkcji us³ugowej i zieleni  projekt planu jest zgodny z za³o¿eniami studium
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE WARUNKI
 gospodarka wodami gruntowymi
 zachowaæ istniej¹cy drena¿ lub zapewniæ spójny
system gospodarki wodami gruntowymi bior¹c
pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 wg zapisu w studium teren podlega ochronie ekspozycji. Nale¿y obi¹æ ochron¹ rzebê terenu.

Poz. 1454

1. KARTA TERENU 01.KL
2. POWIERZCHNIA TERENU 0.76 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA  rezerwa terenu dla poszerzenia istniej¹cej drogi lokalnej +cie¿ka rowerowa
4. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
Szrokoæ rezerwy terenu: 6-18 m
Parkingi: nie dopuszcza siê parkowania
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w bezporednim s¹siedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Raduni
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn z Rzeki Raduni
(wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 teren wchodzi z zakres 100 m od zbiorników wodnych wy³¹czonej z zabudowy
 odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
 modernizacja drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cego wp³yw na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
1. KARTA TERENU 02.KD
2. POWIERZCHNIA TERENU 0.99 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
droga wewnêtrzna niepubliczna, wjazd wy³¹cznie dla
u¿ytkowników, s³u¿b komunalnych oraz ratowniczych
4. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m
jezdnia: 2x3,5 m
chodniki: obustronne, min. 1,5 m
Parkingi: dopuszcza siê obustronne parkowanie w zatokach wzd³u¿ jezdni
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
wody opadowe odprowadziæ poprzez projektowan¹
kanalizacjê deszczow¹ do zbiornika retencyjnego
wzd³u¿ projektowanych dróg nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
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zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni
(wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cego wp³yw na wody powierzchniowe w chronionej
zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
1. KARTA TERENU 03.KD
2. POWIERZCHNIA TERENU 0.74 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
droga wewnêtrzna osiedlowa
4. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12,5 m
jezdnia: 2 x 3 m
chodniki: obustronne, min. 1,5 m
Parkingi: dopuszcza siê obustronne parkowanie w zatokach wzd³u¿ jezdni
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
 wody opadowe odprowadziæ poprzez projektowan¹ kanalizacjê deszczow¹ do zbiornika retencyjnego
 wzd³u¿ projektowanych dróg nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni
(wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 teren wchodzi z zakres 100m od zbiorników wodnych wy³¹czonej z zabudowy
 odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
 budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cego wp³yw na wody powierzchniowe w chronionej
zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
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1. KARTA TERENU 04.KL
2. POWIERZCHNIA TERENU 0.39 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
droga lokalna
4. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 25,0 m
jezdnia: 2 x 3,5 m
chodniki: obustronne, min. 1,5 m
Parkingi: nie dopuszcza siê parkowania
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ
prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w bezporednim s¹siedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Raduni
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 teren wchodzi z zakres 100m od zbiorników wodnych wy³¹czonej z zabudowy
 odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
 budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cego wp³yw na wody powierzchniowe w chronionej
zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 w przekroju drogi projektuje siê cie¿kê rowerow¹
1. KARTA TERENU 05.KP
2. POWIERZCHNIA TERENU 2,3 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
teren parkingu
4. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
zachowaæ 30% powierzchni ekologicznie czynnej- z
przeznaczeniem na zieleñ wysok¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 wody opadowe poprzez projektowan¹ kanalizacjê
deszczow¹ oraz separatory substancji ropopochodnych odprowadziæ do zbiornika retencyjnego
 wzd³u¿ projektowanych dróg nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
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zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 budowa parkingu wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cego wp³yw na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
 zakaz makroniwelacji
 wprowadzenie zieleni towarzysz¹cej z uwzglêdnieniem gatunków odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne:
 minimum 5 m2 na jezdno miejsce postojowe
 minimum 1 drzewo na 5 miejsc postojowych
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 dojazd z projektowanej drogi 02.KD oraz z istniej¹cej drogi lokalnej 04.KL
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru objêtego stref¹
ochrony ekspozycji
1. KARTA TERENU 06.KD
2. POWIERZCHNIA TERENU 0.54 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
droga wewnêtrzna osiedlowa
4. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12 m
jezdnia: 2 x 3 m
chodniki: obustronne, min. 1,5 m
Parkingi: dopuszcza siê obustronne parkowanie w zatokach wzd³ó¿ jezdni
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
 wody opadowe odprowadziæ poprzez projektowan¹ kanalizacjê deszczow¹ do zbiornika retencyjnego
 wzd³u¿ projektowanych dróg nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u
Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w
Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 budowa drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹ce-
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go wp³yw na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
1. KARTA TERENU 07.KZ, 08KZ
2. POWIERZCHNIA TERENU 0.42 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
rezerwa terenu dla poszerzenia istniej¹cej drogi zbiorczej powiatowej
4. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
Szerokoæ rezerwy terenu: 10,0 m
Parkingi: nie dopuszcza siê parkowania
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ
prowadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z Rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
 modernizacja drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cego wp³yw na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
 drzewa przydro¿ne podlegaj¹ ochronie
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 przez teren przebiega gazoci¹g redniego ciniena
 w przekroju drogi projektuje siê cie¿kê rowerow¹
1. KARTA TERENU 09.KZ
2. POWIERZCHNIA TERENU 1.19 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA istniej¹ca droga zbiorcza powiatowa
4. WARUNKI ZAGOSPADAROWANIA TERENU
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zmienna od 15,0
m do 20 m
jezdnia: 2x3,5 m
chodniki: obustronne, min. 1,5 m
Parkingi: nie dopuszcza siê parkowania
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
projektowane uzbrojenie nale¿y uk³adaæ w chodnikach
lub pasach zieleni poza lini¹ jezdni
6. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
nie okrela siê
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 podczas realizowania prac ziemnych winny byæ pro-
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wadzone sta³e nadzory archeologiczne. Koniecznoæ
zaopiniowania przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 teren znajduje siê w bezporednim s¹siedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Raduni
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr 0-V-7726/1-93 z dnia 6
sierpnia 1993 r. warunków wynikaj¹cych z ochrony rodowiska.
 odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem do odbiornika
 modernizacja drogi wymaga wyprzedzaj¹cego wykonania oceny wp³ywu na rodowisko uwzglêdniaj¹cego wp³yw na wody powierzchniowe w chronionej zlewni Raduni
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 przez teren przebiega istniej¹cy gazoci¹g redniego ciniena

2. Do mieszkaniowego zasobu miasta zalicza siê te¿ lokale powsta³e w wyniku nadbudowy, przebudowy, rozbudowy i odbudowy w tym adaptacji pomieszczeñ niemieszkalnych oraz lokale oddane do dyspozycji miasta przez inne podmioty w celu wskazania najemców
tych lokali, którymi miasto zarz¹dza na podstawie odrêbnych przepisów.
3. Miasto mo¿e zwiêkszyæ mieszkaniowy zasób równie¿
poprzez:
a) zamianê komunalnych nieruchomoci gruntowych
i budynkowych innych ni¿ mieszkaniowe na lokale
mieszkalne bêd¹ce w³asnoci¹ osób fizycznych lub
prawnych na zasadach okrelonych w oddzielnej
uchwale,
b) Pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych na budownictwo mieszkaniowe realizowane przez miasto.
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Rozdzia³ II
Zasady gospodarowania
mieszkaniowym zasobem miasta

UCHWA£A Nr XLIX/397/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
dnia 4 wrzenia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733)
Rada Miasta Pruszcz Gdañski uchwala, co nastêpuje:

§4
W sk³ad mieszkaniowego zasobu wchodz¹ lokale:
mieszkalne, zamienne i socjalne, których definicjê okrelone s¹ w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.
§5
Wynajmuj¹cym lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób
jest miasto reprezentowane przez Zarz¹d Miasta Pruszcz
Gdañski, czynnoci prawnych i administracyjno  technicznych dokonywaæ mo¿e podmiot administruj¹cy zasobem mieszkaniowym.

§6
1. Miasto wynajmuje lokale swoim sta³ym mieszkañcom
ujêtym w rejestrze wyborców.
2. W przypadkach uzasadnionych szczególnym, wa¿nym
interesem spo³ecznoci lokalnej lub szczególnym okolicznociami ¿yciowymi niezale¿nymi od osoby zainteresowanej Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski po zasiêgniêciu opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej mo¿e
udzieliæ zgody na odst¹pienie od wymogu okrelonego w pkt 1.
§7

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

Umowa o odp³atne u¿ywanie lokalu, z wyj¹tkiem lokalu socjalnego mo¿e byæ zawarta na czas nieoznaczony
lub na czas oznaczony nie krótszy ni¿ 3 lata.

§1

§8

Uchwa³a niniejsza reguluje zasady i tryb wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski (zwanym dalej zasobem
miasta).

Miasto zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw
domowych o niskich dochodach.

§2
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) zwana jest
w dalszej treci uchwa³y ustaw¹, a Gmina Miejska
Pruszcz Gdañski miastem.
§3
1. Mieszkaniowy zasób miasta tworz¹ lokale okrelone
w art. 20 ust. 1 ustawy.

Rozdzia³ III
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu
§9
1. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu stanowi¹cego mieszkaniowy zasób gminy przys³uguje:
a) osobom pozbawionym mieszkañ w wyniku klêski ¿ywio³owej, katastrofy budowlanej lub po¿aru,
b) pe³nym sierotom naturalnym lub prawnym, a w
szczególnoci opuszczaj¹cym dom dziecka w wyniku osi¹gniêcia pe³noletnoci,
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c) osobom, które uzyska³y w trybie odrêbnych przepisów pozwolenie na nadbudowê, rozbudowê lub
przebudowê pomieszczeñ na cele mieszkalne w
budynkach wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu miasta,
d) osobom o trwa³ym kalectwie (stwierdzonym zgodnie z odnonymi przepisami prawa),
e) najemcy, który zajmuje lokal zbyt du¿y w stosunku
do swoich potrzeb zamierzaj¹cemu zamieniæ lokal
na mniejszy.
2. Najemca lokalu posiadaj¹cy wspólne pomieszczenia z
najemc¹ innego lokalu ma pierwszeñstwo do wynajmu opró¿nionego lokalu. Dotyczy to równie¿ w³aciciela lokalu pod warunkiem, ¿e dokona on wykupu
pozosta³ej wynajêtej czêci na zasadach okrelonych
w odrêbnych przepisach.
3. W przypadku wiêcej ni¿ jednego uprawnionego, wyboru dokonuje Zarz¹d Miasta maj¹c na uwadze:
1) powierzchniê pokoi w stosunku do iloci osób zamieszkuj¹cych w lokalu,
2) warunki zdrowotne uprawnionego stwierdzone przez
lekarza specjalistê.
§ 10
1. Najemc¹ lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego miasta mo¿e zostaæ osoba, zamieszkuj¹ca w lokalu, w którym na osobê przypada mniej ni¿ 5 m2 pow.
mieszkalnej, a dochód brutto w gospodarstwie domowym w okresie poprzedzaj¹cym ostatnie 6 miesiêcy
od daty z³o¿enia wniosku nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i
150% najni¿ej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.
2. Za dochód, o którym mowa w pkt 1 uwa¿a siê wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz
po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, okrelonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ, chyba, ¿e
zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza siê dodatków dla sierot zupe³nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych
z pomocy spo³ecznej, jednorazowych wiadczeñ pieniê¿nych i wiadczeñ w naturze z pomocy spo³ecznej,
oraz dodatku mieszkaniowego.
3. Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski mo¿e w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, po zasiêgniêciu opinii
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej, wzi¹æ pod uwagê
wniosek o zawarcie umowy najmu pochodz¹cy od
osoby zamieszka³ej w lokalu, w którym na ka¿dego
mieszkañca wypada wiêcej metrów kwadratowych ni¿
okrelonych w pkt 1 lecz nie wiêcej ni¿ 7 m2 na osobê.
§ 11
Najemc¹ lokalu zamiennego mo¿e byæ wy³¹cznie osoba, której dotychczasowy lokal zosta³ uznany za niemieszkalny albo zamieszkuje w budynku
1) przeznaczonym do rozbiórki ze wzglêdu na z³y stan
techniczny,
2) przeznaczonym do remontu lub modernizacji,
3) przeznaczonym do rozbiórki ze wzglêdu na inwestycje.

Rozdzia³ IV
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem
lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz sposób
poddania tych spraw kontroli spo³ecznej
§ 12
1. Ustalenie sporód wnioskodawców o najem lokalu
mieszkalnego lub socjalnego osób spe³niaj¹cych kryteria zawarte w § 8 i 9 nastêpuje w formie rocznych
wykazów.
2. Roczne wykazy osób uprawnionych do najmu lokalu
mieszkalnego, socjalnego czy zamiennego sporz¹dza
Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski.
3. W celu zapewnienia kontroli spo³ecznej wnioski osób
ubiegaj¹cych siê o najem lokali mieszkalnych (w tym
socjalnych i zamiennych) oraz projekty wykazów osób
uprawnionych opiniowane s¹ przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ powo³an¹ przez Zarz¹d Miasta.
4. Wykaz osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego, socjalnego i zamiennego z dniem 15 stycznia
kolejnego roku kalendarzowego zostaje podany do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ w budynku Urzêdu Miasta
5. Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski kwalifikuje osoby do
zawarcia umowy najmu lokalu wg kolejnoci wynikaj¹cej z wykazu, o którym mowa w pkt 1. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznociami
¿yciowymi niezale¿nymi od osoby zainteresowanej
Zarz¹d Miasta mo¿e przydzieliæ lokal komunalny bez
zachowania kolejnoci, po uzyskaniu pozytywnej opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
6. Wykaz osób uprawnionych do najmu lokalu komunalnego bêdzie weryfikowany na koniec ka¿dego roku kalendarzowego.
7. Wnioski o umieszczenie na wykazie osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego nale¿y sk³adaæ do 30 listopada danego roku. Wnioski z³o¿one po tym terminie bêd¹ rozpatrywane w roku nastêpnym.
8. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjêcia przez
wnioskodawcê proponowanego lokalu spe³niaj¹cego
okrelone prawem warunki, Zarz¹d Miasta Pruszcz
Gdañski ma prawo po zasiêgniêciu opinii Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej przesun¹æ wnioskodawcê na
koniec wykazu osób uprawnionych do wynajmu lokalu.
Rozdzia³ V
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które
pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê
§ 13
1. W razie mierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstêpuj¹: ma³¿onek nie bêd¹cy
wspó³najemc¹ lokalu, dzieci najemcy i jego wspó³ma³¿onka, inne osoby wobec, których najemca by³ zobowi¹zany do wiadczeñ alimentacyjnych oraz osoba,
która pozostawa³a faktycznie we wspólnym po¿yciu z
najemc¹.
2. Osoby wymienione w pkt 1 wstêpuj¹ w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, je¿eli stale zamieszkiwa³y z
najemc¹ w tym lokalu do chwili jego mierci.
3. W razie opuszczenia przez najemcê lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta i pozostania w nim osób za-
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mieszkuj¹cych dotychczas z najemc¹, umowa najmu
mo¿e byæ zawarta wy³¹cznie z osobami uprawnionymi do zajmowania tego lokalu, które nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
4. Za osoby uprawnione do zajmowania lokalu, o którym
mowa w pkt 3 uwa¿a siê osoby wymienione w pkt 1
niniejszego paragrafu.
Rozdzia³ VI
Zamiany mieszkañ
§ 14
1. Najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych zasób miasta, mog¹ dokonywaæ zamiany zajmowanych przez siebie lokali, jak równie¿ zamiany tych lokali na lokale spó³dzielcze zajmowane przez cz³onków spó³dzielni, lokale
w domach jednorodzinnych zajmowane przez w³acicieli tych domów, a tak¿e na lokale stanowi¹ce odrêbne nieruchomoci.
2. Zamiana lokali, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody dysponentów tych lokali na jej dokonanie.
Rozdzia³ VII
Zwiêkszenie mieszkaniowego zasobu miasta poprzez
adaptacjê lokali niemieszkalnych na lokale mieszkalne
§ 15
1. Mieszkaniowy zasób miasta mo¿na zwiêkszyæ poprzez
dokonanie przez osoby fizyczne na koszt w³asny adaptacji pomieszczeñ niemieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ miasta Pruszcz Gdañski w celu w wybudowania
nowego lub powiêkszenia zajmowanego mieszkania.
2. Adaptacja o której mowa w ust. 1 polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeñ niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub
kapitalnym remoncie
3. Wyboru osoby, która otrzyma zgodê na adaptacjê pomieszczeñ niemieszkalnych dokona Zarz¹d Miasta w
pierwszej kolejnoci sporód osób oczekuj¹cych na najem lokalu mieszkalnego wpisanych na wykaz uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego
4. W przypadku braku wród osób, o których mowa w
pkt 4 chêtnej do dokonania adaptacji Zarz¹d Miasta
mo¿e og³osiæ przetarg na adaptacjê pomieszczeñ niemieszkalnych na cele mieszkaniowe.
Rozdzia³ VIII
Lokale socjalne
§ 16
1. Lokale mieszkalne z mieszkaniowego zasobu miasta o
obni¿onej wartoci u¿ytkowej mog¹ byæ wynajmowane jako lokale socjalne.
2. Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski na podstawie opinii
administratora (zarz¹dcy) wydzieli z mieszkaniowego
zasobu miasta lokale, które po opró¿nieniu bêd¹ oddawane w najem jako lokale socjalne
§ 17
1. Do wynajmu lokalu socjalnego mo¿e byæ zakwalifikowana osoba która:
1) naby³a prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia s¹dowego,
2) nie ma tytu³u prawnego do lokalu i jej dochód mie-
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siêczny w przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% najni¿szej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 50% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas
oznaczony tj. na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata. Umowê
najmu mo¿na przed³u¿yæ na nastêpny okres, je¿eli najemca nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej zawarcie umowy.
§ 18
Zarz¹d Miasta mo¿e zmieniæ dotychczasow¹ umowê
najmu na umowê najmu lokalu socjalnego w przypadku
gdy istnieje koniecznoæ wykonania wobec najemcy wyroku eksmisyjnego ze wskazaniem do lokalu socjalnego,
a standard lokalu zajmowanego przez najemcê odpowiada standardowi lokalu socjalnego.
Rozdzia³ IX
Kaucje
§ 19
1. Uzale¿nia siê zawarcie umowy najmu  z wy³¹czeniem
umowy najmu na lokal socjalny i zamienny oraz umowy zawieranej w zwi¹zku z zamian¹ lokali  od wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu przys³uguj¹cych wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu zwan¹ dalej kaucj¹.
2. Kaucjê ustala siê w wysokoci 12-krotnoci miesiêcznego czynszu za dany lokal obliczonego wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy.
3. Zwrot kaucji nastêpuje zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 oraz
art. 36 ustawy.
4. W czasie trwania najmu najemca nie mo¿e domagaæ
siê, by wynajmuj¹cy pokry³ z wp³aconej kaucji nale¿noæ wynikaj¹ce ze stosunku najmu.
§ 20
1. Najemca wp³aca kaucjê wynajmuj¹cemu w terminie
30 dni od daty zawarcia umowy najmu.
2. Zwolnione w ca³oci z wp³acenia kaucji mog¹ byæ osoby:
1) opuszczaj¹ce dom dziecka
2) utrzymuj¹ce siê wy³¹cznie z zasi³ków opieki spo³ecznej, zasi³ków rodzinnych lub alimentów.
3) osoby, które otrzyma³y skierowanie do zawarcia
umowy najmu lokalu na podstawie § 15 niniejszej
uchwa³y.
3. Osoby, których dochód miesiêczny brutto w przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym mog¹ korzystaæ z ulgi przez
roz³o¿enie kaucji na raty miesiêczne p³atne w ci¹gu 12
m-cy.
4. O zwolnieniu od wp³aty kaucji w ca³oci lub roz³o¿eniu
na raty decyduje Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski.
5. W razie opuszczenia lokalu przez najemcê lub zgonu
najemcy do osób pozosta³ych w lokalu, a zamieszka³ych dotychczas z najemc¹ stosuje siê odpowiednie
§ 19 i 20 pkt 1-4 niniejszej uchwa³y.
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Postanowienia koñcowe
§ 21
Trac¹ moc uchwa³a Nr XIII/66/95 Rady Miasta Pruszcz
Gdañski z 23 marca 1995 r, uchwa³a Nr L/342/98 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z 20 lutego 1998 r. uchwa³a Nr XXXV/277/2001 Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z 20 czerwca 2001 r. oraz uchwa³a Nr XXXVI/45/95 Zarz¹du Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 13 kwietnia 1995 r.,
uchwa³a Nr XXXV/44/95 Zarz¹du Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 5 kwietnia 1995 r., uchwa³a Nr 169/97 Zarz¹du Miasta Pruszcz Gdañski z 9 stycznia 1997 r., uchwa³a Nr 118/
2000 Zarz¹du Miasta Pruszcz Gdañski z 18 kwietnia 2000 r.,
uchwa³y Nr 158/2000 Zarz¹du Miasta z 21 listopada 2000 r.
uchwalone na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
§ 22
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

1456
UCHWA£A Nr XLIX/398/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 4 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na obszarze miasta.
Na podstawie art. 18 ust. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 19 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 747) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na obszarze miasta Pruscza Gdañskiego, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

Poz. 1455, 1456
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XLIX/398/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 4 wrzenia 2002 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW OBOWI¥ZUJ¥CY
NA TERENIE MIASTA PRUSZCZ GDAÑSKI
Rozdzia³ l
Postanowienia ogólne
Art. 1
Niniejszy REGULAMIN zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Rady Miasta Nr XLIX/398/2002 z dnia 4 wrzenia 2002
roku i obowi¹zuje na obszarze MIASTA od dnia 8 padziernika 2002 r.
Wszelkie zmiany Regulaminu wymagaj¹ zatwierdzenia
stosown¹ uchwa³¹ Rady Miasta.
Art. 2
U¿ywane w niniejszym Regulaminie okrelenie:
 MIASTO oznacza Gminê Miasta Pruszcz Gdañski
 PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI¥GOWO-KANALIZACYJNE oznacza przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków
oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce
osobowoci prawnej, prowadz¹ce tego rodzaju dzia³alnoæ (nazwa Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnego)
 ODBIORCA US£UG oznacza ka¿dego, kto korzysta z
us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodê (odbiorca wody) i zbiorowego odprowadzania cieków (dostawca cieków) na
podstawie umowy zawartej z PRZEDSIÊBIORSTWEM
Art. 3
Celem Regulaminu jest okrelenie praw i obowi¹zków
Przedsiêbiorstwa oraz Odbiorców Us³ug wynikaj¹cych z
Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Rozdzia³ 2
Definicje
Art. 4
W Regulaminie poprzez okrelenia ni¿ej wymienione
rozumie siê:
1) urz¹dzenia wodoci¹gowe  ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia
s³u¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wód, sieci
wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce cinienie wody,
2) urz¹dzenia kanalizacyjne  sieci kanalizacyjne, wyloty urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania cieków do wód lub do ziemi oraz urz¹dzenia
podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce cieki oraz przepompownie cieków,
3) sieæ  przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest
woda lub którymi odprowadzane s¹ cieki, stanowi¹ce w³asnoæ Miasta, a eksploatowane przez Przedsiêbiorstwo na podstawie umowy cywilno-prawnej,
4) przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wo-
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12)

13)

14)

15)

16)
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doci¹gow¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug wraz z
zaworem za wodomierzem g³ównym,
przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku  od granicy nieruchomoci,
instalacja wodoci¹gowa  uk³ad przewodów wody
zimnej w budynku wraz z armatur¹ i wyposa¿eniem,
maj¹cy pocz¹tek w miejscu po³¹czenia przewodu z
zaworem odcinaj¹cym tê instalacjê od wodomierza
umieszczonego na przy³¹czu wodoci¹gowym, a zakoñczenie w punktach czerpalnych wody zimnej,
instalacja kanalizacyjna  uk³ad przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armatur¹ i wyposa¿eniem,
maj¹cy pocz¹tek w miejscu po³¹czenia przewodów z
przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoñczenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewn¹trz budynku,
wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ pobranej wody znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu wodoci¹gowym,
urz¹dzenie pomiarowe  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzanych cieków, znajduj¹cy siê
na przy³¹czu kanalizacyjnym,
zawór g³ówny  zawór stanowi¹cy czêæ przy³¹cza
wodoci¹gowego zainstalowany bezporednio za wodomierzem g³ównym,
taryfa  zestawienie og³oszonych publicznie cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków oraz warunki ich stosowania,
taryfowa grupa Odbiorców us³ug  odbiorców wyodrêbnionych na podstawie charakterystyki zu¿ycia
wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone us³ugi,
cena za dostarczon¹ wodê lub za odprowadzone cieki  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych,
któr¹ odbiorca-us³ug jest obowi¹zany zap³aciæ za 1 m3
dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzonych cieków; do ceny dolicza siê podatek od towarów i us³ug
 VAT, w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
stawka op³aty  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach
pieniê¿nych, któr¹ odbiorca us³ug jest obowi¹zany zap³aciæ za jednostkê us³ugi niebêd¹c¹ fizyczn¹ jednostk¹ miary iloci dostarczonej wody lub iloci odprowadzonych cieków w okresie rozliczeniowym  w
szczególnoci: z³/osobê/miesi¹c, zl/odbiorcê/miesi¹c;
do stawki op³aty dolicza siê podatek od towarów i
us³ug  VAT, w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
op³ata  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych, któr¹ odbiorca us³ug jest obowi¹zany zap³aciæ
za us³ugê dostarczon¹ w okresie rozliczeniowym; do
op³aty dolicza siê podatek od towarów i us³ug  VAT,
w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
Ustawa  ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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Rozdzia³ 3
Minimalny poziom us³ug
wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo
Art. 5

Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek:
1) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem w sposób ci¹g³y i
niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
2) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y
i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ odprowadzanych cieków,
3) dostarczaæ wodê z sieci wodoci¹gowej ka¿demu Odbiorcy Us³ug oraz odbieraæ odprowadzane cieki od
ka¿dego Odbiorcy Us³ug na podstawie zawartej z nim
umowy i na zasadach okrelonych Regulaminem,
4) zapewniæ nieprzerwan¹ dostawê wody o cinieniu i
jakoci okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
oraz nieprzerwany odbiór cieków, z wyj¹tkiem uzasadnionych przypadków okrelonych w rozdziale 8
Regulaminu,
5) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, usuwaæ awarie oraz dokonywaæ
niezbêdnych napraw na swój koszt, z wyj¹tkiem napraw uszkodzeñ i usuwania zatorów spowodowanych
z winy Odbiorcy Us³ug, których koszty obci¹¿aj¹ Odbiorcê,
6) zainstalowaæ na swój koszt na przy³¹czach wodomierze g³ówne oraz dokonywaæ ich demonta¿u w momencie rozwi¹zania umowy o dostawê wody,
7) zapewniæ prawid³owe utrzymanie wodomierzy g³ównych, ich naprawê oraz wymianê na swój koszt z wyj¹tkiem przypadku, gdy naprawa lub wymiana jest nastêpstwem okolicznoci, za które odpowiedzialnoæ
ponosi Odbiorca Us³ug; w takim przypadku koszty z
tego tytu³u ponosi Odbiorca Us³ug,
8) dokonywaæ kontroli funkcjonowania wodomierzy:
a) z w³asnej inicjatywy i na swój koszt,
b) wskutek pisemnej reklamacji Odbiorcy Us³ug, jednak¿e w przypadku stwierdzenia prawid³owego
funkcjonowania wodomierza koszty kontroli ponosi
Odbiorca,
9) informowaæ Zarz¹d Gminy o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia,
10) o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci Przedsiêbiorstwo informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni
przed ich wyst¹pieniem.
Art. 6
1. Wymagania dotycz¹ce jakoci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi, sposób oceny przydatnoci tej
wody, minimaln¹ czêstotliwoæ i miejsca pobierania
do badania próbek wody oraz zakres badania wody
okrela rozporz¹dzenie wydane przez ministra w³aciwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
w³aciwym do spraw gospodarki wodnej.
2. Jakoæ dostarczonej wody podlega badaniu zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci za kon-
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sekwencje wykorzystania dostarczonej wody do innych
celów ni¿ okrelone w/w rozporz¹dzeniu.
Art. 7
1. Nadzór nad jakoci¹ wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi sprawuj¹ organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach okrelonych w przepisach o tej
Inspekcji oraz w przepisach wydanych przez ministra
w³aciwego d/s zdrowia w porozumieniu z ministrem
w³aciwym d/s gospodarki wodnej.
2. Ka¿dy materia³ u¿ywany do uzdatniania wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi powinien posiadaæ pozytywn¹ ocenê higieniczn¹ w³aciwego terenowo organu Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi wymaga zgody
w³aciwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
4. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi mog¹ wykonywaæ laboratoria Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakoci prowadzonych badañ wody, zatwierdzonym przez w³aciwy organ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Zarz¹d Miasta jest zobowi¹zany do regularnego informowania mieszkañców o jakoci wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi.
Rozdzia³ 4
Warunki przy³¹czania do sieci
Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci
dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
Art. 8
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek przy³¹czenia do sieci
wod-kan na podstawie umowy o przy³¹czenie po spe³nieniu warunków technicznych przy³¹czenia okrelonych przez Przedsiêbiorstwo zwanymi dalej warunkami przy³¹czenia okrelonych w regulaminie.
2. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.
Art. 9
1. Na pisemny wniosek uprawnionej osoby Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest okreliæ warunki techniczne dostarczania wody i odbioru cieków z nieruchomoci.
2. Wydawane warunki techniczne zawieraæ bêd¹ wytyczne do projektowania urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz instalacji z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
przepisów i uwarunkowañ limituj¹cych prawid³owe
funkcjonowanie istniej¹cych ju¿ urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
3. Warunkiem przyst¹pienia przez inwestora do wykonywania robót przy³¹czeniowych jest uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej.
4. Przedsiêbiorstwo uzgadniaæ bêdzie przedk³adane przez
inwestorów dokumentacje techniczne dla poszczególnych etapów inwestycji.
5. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe) w budynkach zasilanych w wodê
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki.
4) Proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
6. Do wniosku o którym mowa w ust. 5, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 5, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
Art. 10
Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1) kontrolowaæ wszelkie prace zwi¹zane z wykonywaniem
przy³¹czy, sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, pod wzglêdem zgodnoci ich realizacji z wydanymi warunkami technicznymi i projektem technicznym uzgodnionym przez Przedsiêbiorstwo oraz pod
wzglêdem jakoci wykonywanych robót; w tym celu
ma prawo wstêpu na plac budowy, zg³aszania inwestorowi lub wykonawcy zastrze¿eñ oraz ¿¹dania usuniêcia stwierdzonych wad pod rygorem nieodebrania
przy³¹cza,
2) uczestniczyæ na koszt inwestora w odbiorze w/w prac
oraz egzekwowaæ od wykonawców realizacjê wydanych zaleceñ, warunkuj¹cych prawid³owe funkcjonowanie i eksploatacjê wykonanych elementów systemu
wodoci¹gowego i kanalizacyjnego.
Art. 11
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne okrela
warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz
z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o której
mowa w art 12
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 2 lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposoby przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda i
odprowadzane cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
Art. 12
Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
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1. Strony zawieraj¹ce umowê.
2. Zakres prac projektowych i budowlano  monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez strony.
3. Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w
warunkach przy³¹czenia.
4. Terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbioru przy³¹cza,
5. Przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania cieków.
6. Odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie.
Art. 13
O terminie przyst¹pienia do robót inwestor zobowi¹zany jest powiadomiæ Przedsiêbiorstwo na 7 dni przed
ich rozpoczêciem.
Art. 14
Wydawanie warunków technicznych przy³¹czenia do
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, uzgadnianie dokumentacji technicznej w tym zakresie, dokonywanie odbiorów technicznych i koñcowych sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych oraz udostêpnianie geodezyjnych danych bran¿owych dotycz¹cych sieci wodoci¹gowych i
kanalizacyjnych jest odp³atne. Wysokoci op³at za wymienione us³ugi ujête s¹ w cenniku us³ug Przedsiêbiorstwa.
Art. 15
1. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o
przy³¹czenie nieruchomoci do sieci w oparciu o wydane warunki techniczne i dokumentacjê techniczn¹
uzgodnion¹ przez Przedsiêbiorstwo.
2. W ramach prac o jakich mowa w ust. l, Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest dokonaæ, na koszt osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, po³¹czenia przy³¹cza z sieci¹ wodoci¹gow¹ lub kanalizacyjn¹.
Art. 16
Przedsiêbiorstwo odmówi przy³¹czenia nieruchomoci do sieci, jeli przy³¹cze wykonane zosta³o bez jego
zgody, b¹d niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnion¹ dokumentacj¹ techniczn¹.
Art. 17
1. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo, a urz¹dzenia pomiarowego  Odbiorca Us³ug.
2. Wszelkie wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹
czêci¹ instalacji wewnêtrznej i koszty ich monta¿u,
utrzymania i legalizacji pokrywa Odbiorca Us³ug.
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Rozdzia³ 5
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
i rozwi¹zywania umów na doprowadzenie wody
i odprowadzenie cieków z Odbiorcami Us³ug
Art. 18
Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków z
osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i która
wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
Art. 19
Umowa o dostawie wody i odprowadzenie scieków
mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny
do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma
byæ dostarczana woda lub z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
Art. 20
Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
Art. 21
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, Przedsiêbiorca zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli:
1) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
2) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania,
4) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócania dostaw
wody w pozosta³ych lokalach; w szczególnoci przez
mo¿liwoæ przerwania dostarczania wody do lokalu
rozumie siê równie¿ za³o¿enie plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody do
lokalu.
Art. 22
1. Je¿eli umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej Odbiorca Us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
2. W powy¿szym przypadku granic¹ odpowiedzialnoci
stron za posiadane urz¹dzenia i przy³¹cza jest miejsce
w³¹czenia przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego do sieci.
3. W tych przypadkach, gdzie przy³¹cza wodoci¹gowe
stanowi¹ w³asnoæ Miasta, granicê odpowiedzialnoci Przedsiêbiorstwa za przy³¹cze stanowi zawór g³ówny, a przy³¹cze kanalizacyjne  pierwsza studzienka kanalizacyjna zgodnie z kierunkiem sp³ywu cieków, licz¹c od strony budynku, chyba ¿e umowa stanowi inaczej.
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Art. 23
1. Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiêbiorstwo
jest miejsce okrelone w art. 22 regulaminu, stanowi¹ce granice odpowiedzialnoci stron umowy, chyba ¿e
zosta³o w umowie wskazane inne miejsce np. wodomierz g³ówny.
2. Miejscem odbioru cieków jest ostatnia studzienka na
przy³¹czu kanalizacyjnym licz¹c od strony budynku, ³¹cz¹cym wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za któr¹
nie ma czynnych w³¹czeñ instalacji kanalizacyjnych odbiorcy us³ug, a w przypadku braku studzienki przyjmuje siê, ¿e miejsce to stanowi granica nieruchomoci,
chyba ¿e strony w umowie postanowi¹ inaczej.

5.

6.

Art. 24
1. Zawarcie przez Przedsiêbiorstwo umowy o dostawê
wody i odprowadzanie cieków z Odbiorc¹ Us³ug nastêpuje po uprzednim z³o¿eniu przez niego pisemnego wniosku i zrealizowaniu warunków okrelonych w
rozdziale 4 Regulaminu.
2. Dostawa wody i odbiór cieków powinny nast¹piæ
najpóniej w ci¹gu 15 dni od daty podpisania umowy
o dostawie wody i odprowadzeniu cieków.
3. Zawarcie umowy na dostawê wody i odprowadzenie
cieków jest warunkiem koniecznym rozpoczêcia
wiadczenia us³ug przez Przedsiêbiorstwo.
4. W przypadku koniecznoci wykonania nowego przy³¹cza, dostarczanie wody uzale¿nione jest od terminu zakoñczenia prac oraz dokonania ich koñcowego odbioru.
5. Uruchomienia przy³¹cza dokonuje wy³¹cznie Przedsiêbiorstwo.
Art. 25
1. Umowy o zaopatrzenie w wodê i/lub odbiór cieków
zawierane s¹ na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹ ich
rozwi¹zania przez ka¿d¹ ze stron za wypowiedzeniem
oraz na czas okrelony z mo¿liwoci¹ ich rozwi¹zania
za wypowiedzeniem z przyczyn okrelonych w umowie.
2. Przedsiêbiorstwo wodociagowo  kanalizacyjne zawiera w szczególnoci nastêpuj¹ce rodzaje umów:
1) standardowe  z osob¹ posiadaj¹c¹ tytu³ prany do
korzystania z obiektu budowlanego do którego ma
byæ dostarczana woda lub z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹, która korzysta z
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym,
2) z osobami korzystaj¹cymi z lokali, zawierane na
wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku,
3) z zak³adami przemys³owymi zawieraj¹ce dopuszczalne warunki jakim musz¹ odpowiadaæ odprowadzane cieki
4) z osobami, którym us³uga wiadczona jest w sytuacji nieodebranych sieci
5) z osobami, którym us³uga wiadczona jest w sytuacji nieodebranych sieci
3. Przedsiêbiorstwo ma prawo, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi j¹ procedurami, ustaliæ dodatkow¹ treæ umów dla
sytuacji szczególnych, wymaganych przez prawo.
4. Odbiorca Us³ug ma prawo rozwi¹zaæ umowê o zaopatrzenie w wodê i/lub odbiór cieków za miesiêcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesi¹ca kalendarzowego, a Przedsiêbiorstwu prawo to

7.

8.

s³u¿y w przypadku uporczywego przekraczania przez
dostawcê cieków warunków okrelonych w umowie
oraz niepodejmowaniu przez niego  pomimo pisemnego wezwania przez Przedsiêbiorstwo dzia³añ na rzecz
poprawy jakoci cieków.
W przypadkach nie uiszczenia przez Odbiorcê Us³ug
op³aty za dwa okresy obrachunkowe, nastêpuj¹ce po
dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania
zaleg³ej op³aty, przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo  kanalizacyjnemu przys³uguje prawo rozwi¹zania umowy
ze skutkiem natychmiastowym i odciêcia dostawy
wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
Przedsiêbiorstwo o zamiarze odciêcia dostawy wody
lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostêpniania zastêpczych punktów
poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarz¹d gminy oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przed zaplanowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
Za zgod¹ obu Stron umowa o dostawê wody lub odbiór cieków mo¿e byæ rozwi¹zana niezw³ocznie. Przedsiêbiorstwo rozwi¹zuje umowê ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach opisanych w art. 32 niniejszego
regulaminu.
W ka¿dym przypadku rozwi¹zania umowy Przedsiêbiorstwo dokonuje zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego
lub kanalizacyjnego i demontuje wodomierz g³ówny.
Art. 26

1. Zmiany osoby Odbiorcy Us³ug, prawa w³asnoci nieruchomoci lub tytu³u prawnego do korzystania z obiektu, winny zostaæ niezw³ocznie zg³oszone Przedsiêbiorstwu przez dotychczasowego Odbiorcê Us³ug.
2. Dotychczasowy Odbiorca Us³ug, a w razie jego mierci spadkobiercy zobowi¹zani s¹ uregulowaæ wszelkie
kwoty nale¿ne Przedsiêbiorstwu wynikaj¹ce z zawartej
umowy.
Art. 27
1. Umowy zawierane na odbiór cieków dotycz¹ odbioru cieków bytowych, odbioru cieków przemys³owych
lub odbioru cieków z wozów asenizacyjnych.
2. Szczegó³owe zasady wiadczenia przez Przedsiêbiorstwo us³ug dla dostawców cieków odprowadzaj¹cych
cieki przemys³owe, zawarte s¹ w rozdziale 6.
Art. 28
1. Do obowi¹zków Odbiorcy Us³ug w zakresie dostawy
wody nale¿y:
1) u¿ytkowanie instalacji i przy³¹cza wodoci¹gowego
w taki sposób, aby wykluczyæ mo¿liwoæ wyst¹pienia zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci wodoci¹gowej,
a w szczególnoci:
a) zapewnienie odpowiedniej sprawnoci armatury
w celu unikniêcia uderzeñ hydraulicznych,
b) wyeliminowanie mo¿liwoci wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w
sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody
z instalacji, w tym równie¿ ciep³ej wody, poprzez
zastosowanie rozwi¹zañ technicznych uzgodnionych z Przedsiêbiorstwem.
2) zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeñ oraz
utrzymanie, w których znajduje siê wodomierz (lub
studni wodomierzowej) tak aby:
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a) wodomierz by³ ³atwo dostêpny w celu odczytywania wskazañ (np. bez u¿ywania lusterka lub
drabiny), ³atwy do monta¿u, konserwacji, do usuniêcia i demonta¿u mechanizmu na miejscu,
b) pod³oga by³a wolna od przeszkód, równa, twarda i bez mo¿liwoci polizgu,
c) unikaæ zanieczyszczeñ, w szczególnoci jeli wodomierz zainstalowany jest w kanale nale¿y montowaæ go i wyposa¿enie odpowiednio wysoko nad
dnem kana³u, a jeli jest to konieczne kana³ powinien byæ wyposa¿ony w osadnik lub odprowadzenie wody,
d) wodomierz by³ zabezpieczony przed uszkodzeniami spowodowanymi udarami lub wibracjami wystêpuj¹cymi w miejscu zainstalowania,
e) wodomierz by³ zabezpieczony przed uszkodzeniem spowodowanym ekstremaln¹ temperatur¹
wody,
3) powiadomienie Przedsiêbiorstwa o posiadanych
w³asnych ujêciach wody w celu umo¿liwienia jej prawid³owego obliczenia nale¿noci za odbiór cieków,
4) odbiorca nie powinien dokonywaæ zabudowy ani nasadzeñ drzew lub krzewów nad przy³¹czami wodoci¹gowymi w pasie 3 m oraz 5 m nad przy³¹czami
kanalizacyjnymi. Naruszenie tej zasady uniemo¿liwia
uzyskanie przez odbiorcê odszkodowania za straty
spowodowane przez Przedsiêbiorstwo w tym pasie
w przypadku likwidacji awarii, daje natomiast mo¿liwoæ dochodzenia odszkodowania przez Przedsiêbiorstwo w wyniku, spowodowanych niedotrzymaniem tego warunku, uszkodzeñ nale¿¹cych do niego urz¹dzeñ,
5) odbiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody wynik³e z niewywi¹zania siê z obowi¹zków okrelonych
w pkt 4,
6) natychmiastowe powiadomienie przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo  kanalizacyjnego o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego, w
tym o zerwaniu plomby.
2. Odbiorcy Us³ug zabrania siê w szczególnoci:
1) poboru wody przed wodomierzem,
2) dokonywania na przy³¹czu dzia³añ innych ni¿ zamykanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem,
3) przemieszczania wodomierza, zak³ócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on,
4) wykonywania po³¹czeñ instalacji zasilanej z sieci wodoci¹gowej z instalacj¹ zasilan¹ z innych róde³,
5) wykorzystywania sieci wodoci¹gowej b¹d instalacji wewnêtrznej do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych,
6) ingerowania w sieci wodoci¹gowe, w szczególnoci poprzez zamykanie i otwieranie urz¹dzeñ.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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nia siê do sieci kanalizacyjnej, zlikwidowanie na swój
koszt instalacji s³u¿¹cych wczeniej do innego sposobu odprowadzania cieków.
Odbiorcy Us³ug zabrania siê w szczególnoci:
1) stosowania bezporednich po³¹czeñ instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
2) wprowadzania cieków bytowych i cieków przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a tak¿e
wprowadzania cieków opadowych i wód drena¿owych do kanalizacji sanitarnej.
Odbiorca natychmiast powiadamia Przedsiêbiorstwo
o wszelkich uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub
urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
Odbiorca powiadamia Przedsiêbiorstwo o zmianach
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.
Odbiorca powiadamia Przedsiêbiorstwo o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
Dostarczaj¹cy cieki natychmiast powiadamia Przedsiêbiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci
cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzenie
cieków.
Odbiorca powinien racjonalne gospodarowaæ wod¹ i
u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
Zabrania siê wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
1) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych,
a w szczególnoci ¿wiru, piasku, popio³u, szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, cieków skór, tekstyliów,
w³ókien, nawet je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnionym,
2) odpadów p³ynnych niemieszaj¹cych siê z wod¹, a
w szczególnoci sztucznych ¿ywic, lakierów, mas bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych,
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85°C, a
w szczególnoci benzyn, nafty, oleju opa³owego, karbidu, trójnitrotoluenu,
4) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoci
mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i
cyjanowodoru,
5) odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków z
kiszonek,
6) niezdezynfekowanych cieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zak³adów weterynaryjnych.

Art. 29

Art. 30

1. Do obowi¹zków Odbiorcy Us³ug w zakresie dostawy
cieków nale¿y:
1) zamontowanie na swój koszt niezbêdnych urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem siê cieków z
sieci kanalizacyjnej; dotyczy to w szczególnoci przypadku, gdy instalacja znajduje siê poni¿ej poziomu
ulicy, w której usytuowana jest sieæ kanalizacyjna,
2) wykorzystywanie swojego przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie na u¿ytek w³asny, a z chwil¹ pod³¹cze-

Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do prowadzenia
bie¿¹cej kontroli iloci i jakoci odprowadzanych cieków
bytowych i cieków przemys³owych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych.
Art. 31
1. Czynnoci odciêcia dop³ywu wody lub odbioru cieków w przypadkach uchylania siê przez Odbiorcê Us³ug
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od uiszczania op³at za wodê i cieki oraz ponowne
uczynnienie przy³¹cza i wznowienie dostawy wody lub
przyjmowania cieków po op³aceniu nale¿noci, a tak¿e czynnoci odciêcia dop³ywu wody z powodu braku
odbiorcy na przy³¹czu oraz ponowne uczynnienie przy³¹cza nowemu odbiorcy Przedsiêbiorstwo dokonuje
odp³atnie, a op³aty za nie ujête s¹ w cenniku us³ug
Przedsiêbiorstwa.
2. W przypadkach uprawniaj¹cych Przedsiêbiorstwo do
odciêcia dostawy wody lub odbioru cieków, w szczególnoci z powodu nieuiszczenia op³aty, o jakich mowa
w art. 25 ust. 5, ponowne uczynnienie przy³¹cza nastêpuje po udokumentowaniu przez Odbiorcê Us³ug uiszczenia nale¿nych kwot, op³aceniu kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo zwi¹zanych z zamkniêciem i uruchomieniem przy³¹cza oraz zawarciu nowej
umowy.
Ponowne uczynnienie przy³¹cza wodoci¹gowego musi
byæ poprzedzone pozytywnym wynikiem badania
wody wykonanym na koszt Odbiorcy Us³ugi.
Art. 32
W ka¿dej sytuacji stwierdzenie, przez w³aciwy organ
winy w pope³nieniu czynów okrelonych w art. 28 ust. 1-4
Ustawy. Przedsiêbiorstwo dokonuje rozwi¹zania umowy
poprzez odciêcie dostawy wody lub (i) zamkniêcie przy³¹cza kanalizacyjnego ze skutkiem natychmiastowym z
odpowiednim zastosowaniem art 31 ust. 1 niniejszego
Regulaminu.
Rozdzia³ 6
Szczególne, dodatkowe warunki odbioru cieków
od dostawców cieków przemys³owych
oraz jednostek wprowadzaj¹cych cieki do punktów
zlewnych za pomoc¹ wozów asenizacyjnych
Art. 33
1. Umowy z dostawcami cieków przemys³owych oraz
umowy odbioru cieków z wozów asenizacyjnych zawieraj¹ za³¹czniki okrelaj¹ce dopuszczalne warunki,
jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzane do
sieci kanalizacyjnej, uwzglêdniaj¹ce obowi¹zuj¹ce przepisy oraz wysokoæ i sposób naliczania kar umownych
za przekroczenie tych warunków.
2. Przedsiêbiorstwu przys³uguje równie¿ prawo dochodzenia od dostawców cieków odszkodowania przenosz¹cego wysokoæ zastrze¿onej kary umownej do
wysokoci szkody poniesionej przez ni¹ w zwi¹zku z
przekroczeniem przez dostawcê cieków warunków
jakim cieki te powinny odpowiadaæ.
3. Je¿eli dostawca cieków zg³osi poprawê jakoci cieków i potrzebê potwierdzenia tego faktu powtórnymi
analizami, Przedsiêbiorstwo obci¹¿y dostawcê cieków
kosztami kontroli i analiz, o ile poprawa jakoci cieków nie zostanie stwierdzona.
Art. 34
1. Miejscem poboru prób cieków jest miejsce odbioru
cieków okrelone w art. 21 niniejszego Regulaminu.
2. Strony w umowie mog¹ inaczej okreliæ miejsce poboru prób.
3. Pobór prób do analizy dokonywany jest przez pracowników Przedsiêbiorstwa po powiadomieniu dostawcy
cieków o tym fakcie.

4. W przypadku przekroczeñ dopuszczalnych warunków
okrelonych w umowie, potwierdzonych analizami laboratoryjnymi, dobowa kara biegn¹ca umowna naliczana bêdzie zgodnie z wzorem i zasadami okrelonymi poni¿ej, okrelaj¹cymi sposób obliczania ³adunku i
wysokoci kar:
Dobowa kara biegn¹ca = [ (Cs- Cd)/Cd] x Q x P
Cs  Stê¿enie wskanika zanieczyszczeñ stwierdzone
w dniu kontroli
Cd  Dopuszczalne stê¿enie wskanika zanieczyszczeñ
Q  rednia dobowa iloæ cieków ustalona w dniu
kontroli
P  Cena za odprowadzanie 1 m3 cieków obowi¹zuj¹ca w dniu kontroli
5. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoci
równoczenie w kilku wskanikach zanieczyszczeñ z wyj¹tkiem sumy metali ciê¿kich, odczynu i temperatury,
dobow¹ karê biegn¹c¹ ustala siê przyjmuj¹c ten ze
wskaników zanieczyszczeñ, którego przekroczenie
poci¹ga za sob¹ najwy¿sz¹ karê.
6. Do dobowej kary biegn¹cej ustalonej wg zasad okrelonych w punkcie a) dolicza siê w ka¿dym wypadku
karê umown¹ za przekroczenie dozwolonych wartoci
pH, temperatury oraz stê¿eñ metali ciê¿kich lub ich
sumy, obliczonych wg powy¿szego wzoru.
7. Dobowa kara biegn¹ca obliczona w sposób jak wy¿ej,
naliczana bêdzie od dnia stwierdzenia przekroczeñ warunków umownych. Wstrzymanie naliczania kary nast¹pi w dniu wp³yniêcia do Przedsiêbiorstwa informacji od odbiorcy us³ug o poprawie jakoci cieków, pod
warunkiem potwierdzenia tej¿e poprawy przez Przedsiêbiorstwo podczas najbli¿szej kontroli wykonanej w
okresie 2 tygodni od wp³yniêcia informacji od Przedsiêbiorstwa.
8. Przedsiêbiorstwo niezw³ocznie, nie póniej ni¿ w terminie 21 dni, zawiadamia dostawcê cieków o laboratoryjnym wyniku badania pobranej próbki cieków.
9. Powy¿sze zasady naliczania kar umownych dotycz¹
tak¿e odbiorców us³ug bêd¹cych jednostkami wiadcz¹cymi us³ugê wywozu cieków ze zbiorników bezodp³ywowych.
Art. 35
1. Dostawca cieków przemys³owych wprowadzanych do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych jest zobowi¹zany do:
1) niezw³ocznego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o
awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w celu podjêcia odpowiednich przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych skutki
awarii, a tak¿e o wszelkich zmianach technologii
maj¹cych wp³yw na iloæ i parametry jakociowe
cieków,
2) zainstalowania na ¿¹danie Przedsiêbiorstwa niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki przemys³owe i prawid³owej ich eksploatacji w przypadku gdy
sk³ad cieków, które s¹ lub maj¹ byæ odprowadzone do sieci kanalizacyjnej przekracza dopuszczalne
warunki,
3) umo¿liwienia przedstawicielom Przedsiêbiorstwa
dostêpu w ka¿dym czasie do miejsc kontroli iloci i
jakoci cieków przemys³owych wprowadzanych do
tych urz¹dzeñ, do poboru prób oraz przeprowadzania kontroli sieci i urz¹dzeñ do podczyszczania cieków, bêd¹cych w³asnoci¹ Odbiorcy Us³ug,
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4) wewnêtrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych
iloci i natê¿eñ dop³ywu cieków przemys³owych
oraz ich wskaników zanieczyszczenia, w szczególnoci gdy wprowadzane cieki przemys³owe stanowi¹ wiêcej ni¿ 10% wszystkich cieków komunalnych dop³ywaj¹cych do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ciekach przemys³owych mo¿e
stwarzaæ zagro¿enia dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub
bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub
procesu oczyszczania cieków
5) udostêpniania wyników wewnêtrznej kontroli przedstawicielom Przedsiêbiorstwa oraz informacji na temat posiadanych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki, a tak¿e rodzaju i róde³ substancji niebezpiecznych wprowadzanych do cieków,
6) zainstalowania, na ¿¹danie Przedsiêbiorstwa urz¹dzeñ pomiarowych s³u¿¹cych do okrelania iloci i
jakoci cieków przemys³owych i prawid³owo je
eksploatowaæ, je¿eli takie wymaganie jest uzasadnione mo¿liwoci¹ wyst¹pienia zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub bezpieczeñstwa konstrukcji
budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ
kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania cieków,
7) dokonywaæ systematycznych pomiarów iloci odprowadzanych cieków oraz okresowo badañ laboratoryjnych ich sk³adu.
2. W przypadku, gdy odbierane cieki przemys³owe bêd¹
zagra¿a³y zdrowiu osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne b¹d funkcjonowaniu elementów systemu
kanalizacyjnego, Przedsiêbiorstwo ma prawo rozwi¹zaæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i dokonaæ
zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz poinformowaæ o tym fakcie w³aciwe organy.
Art. 36
Sposób realizacji obowi¹zków dostawców cieków
przemys³owych oraz warunki wprowadzania cieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartoci
wskaników zanieczyszczeñ w ciekach przemys³owych
wprowadzanych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli iloci i jakoci cieków okrela
rozporz¹dzenie wydane przez ministra w³aciwego do
spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, które
bierze pod uwagê:
1) bezpieczeñstwo i zdrowie osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne,
2) ochronê konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia
technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
3) podatnoæ mieszaniny cieków przemys³owych i
cieków bytowych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania,
4) ochronê wód, do których odprowadzane s¹ cieki
komunalne, przed zanieczyszczeniem, a w szczególnoci spe³nienie wymagañ jakociowych odnosz¹cych siê do tych wód,
5) mo¿liwoæ bezpiecznego dla rodowiska wykorzystania osadów z oczyszczalni cieków obs³uguj¹cej
zbiorczy system kanalizacyjny cieków komunalnych.
Art. 37
Jedynym dozwolonym miejscem wprowadzania do
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sieci kanalizacyjnej cieków wywo¿onych wozami asenizacyjnymi, lub innym tego typu sprzêtem z opró¿nianych
zbiorników bezodp³ywowych (szamb itp.) s¹ punkty zlewne okrelone w umowie z dostawc¹ cieków i w ka¿dym
innym miejscu zrzut cieków jest zabroniony.
Art. 38
1. Odbiór cieków w punktach zlewnych odbywa siê na
podstawie umowy zawartej przez Przedsiêbiorstwo z
dostawc¹ cieków bêd¹cym podmiotem wiadcz¹cym
us³ugê wywozu cieków.
2. W umowie okrela siê dopuszczalne warunki jakim
powinny odpowiadaæ cieki oraz tryb uiszczania nale¿noci.
Art. 39
1. Do punktów zlewnych nie mog¹ byæ wprowadzane
odpady sta³e ani osady ze zbiorników bezoodp³ywowych.
2. Dostawca cieków odpowiada za jakoæ dostarczanych
do punktów zlewnych cieków.
3. Przedsiêbiorstwo ma prawo kontrolowaæ sk³ad zrzucanych cieków. W razie przekroczenia dopuszczalnych
warunków, zamieszczonych w za³¹czniku do umowy,
Przedsiêbiorstwo ma prawo na³o¿yæ kary umowne
zgodnie z postanowieniami umowy oraz wypowiedzieæ
umowê.
4. Postanowienia art. 31 i 32 Regulaminu stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ 7
Sposób rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
Art. 40
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami Us³ug na podstawie
okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci
dostarczonej wody i odprowadzonych cieków.
2. Przedsiêbiorstwo okrela taryfê na l rok na podstawie
niezbêdnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na
poszczególne taryfowe grupy Odbiorców Us³ug.
3. Taryfy podlegaj¹ zatwierdzeniu w drodze uchwa³y Rady
Miasta.
Art. 41
1. Przedsiêbiorstwo og³asza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjêty w
terminie do 7 dni od dnia podjêcia uchwa³y.
2. Je¿eli Rada Miasta nie podejmie uchwa³y w sytuacjach
okrelonych Ustaw¹, Przedsiêbiorstwo og³asza w miejscowej prasie taryfy w terminie co najmniej 7 dni przed
dniem wejcia ich w ¿ycie.
Art. 42
1. Przedsiêbiorstwo obci¹¿a MIASTO na podstawie cen i
stawek op³at ustalonych w taryfie za:
 wodê pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
 wodê zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na
cele przeciwpo¿arowe,
 wodê zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
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2. Zasady realizacji dostaw wody na cele opisane w ust. 1
oraz rozliczeñ zostan¹ zawarte w umowie wi¹¿¹cej Strony.
Art. 43
Nale¿noci za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków ustala siê jako iloczyny taryfowych cen i stawek op³at oraz odpowiadaj¹cych im iloci wiadczonych us³ug.
Art. 44
1. Wystawianie przez Przedsiêbiorstwo faktury za dostarczon¹ wodê w budynkach wyposa¿onych w wodomierze g³ówne odbywa siê w oparciu o iloæ pobranej
wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza g³ównego.
2. W przypadkach braku wodomierzy g³ównych iloæ
dostarczonej wody do budynku ustala siê zgodnie z
przeciêtnymi normami zu¿ycia wody okrelonymi w
rozporz¹dzeniu wydanym przez w³aciwego ministra.
3. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego,
je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloæ pobranej wody
ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia wody w okresie 6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to mo¿liwe  na podstawie
redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku
ubieg³ego lub iloczynu rednio miesiêcznego zu¿ycia
wody w roku ubieg³ym i liczby miesiêcy niesprawnoci wodomierza.
4. W przypadku nieposiadania przez Przedsiêbiorstwo
danych, o jakich mowa wy¿ej w ust. 3, iloæ dostarczonej wody ustala siê zgodnie z przeciêtnymi normami
zu¿ycia wody.
Art. 45
1. Wystawianie przez Przedsiêbiorstwo faktury za odebrane cieki odbywa siê w oparciu o iloæ odprowadzanych cieków ustalon¹ na podstawie wskazañ urz¹dzeñ
pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków przyjmuje siê jako równ¹ iloci wody
pobranej z sieci, w³asnych i innych róde³ wody.
3. W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody (w tym i do podlewania
terenów zielonych) uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Us³ug i w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem.
Art. 46
Okresy wystawiania faktur mog¹ byæ miesiêczne, dwumiesiêczne lub kwartalne, w zale¿noci od typu Odbiorcy Us³ug.
Art. 47
Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki w terminie okrelonym w fakturze.
Art. 48
W przypadku naliczenia kar umownych za ponadnormatywny zrzut cieków, o których mowa w Rozdziale 6
Regulaminu, Przedsiêbiorstwo wystawiaæ bêdzie noty
obci¹¿eniowe. Ostateczny termin p³atnoci kar umownych
zamieszczany jest na nocie obci¹¿eniowej.

Art. 49
Ka¿da zw³oka Odbiorcy Us³ug w terminowym uiszczeniu nale¿noci z tytu³u dostawy wody, odbioru cieków
lub kar umownych za ponadnormatywny zrzut cieków
poci¹ga za sob¹ automatyczne naliczenie odsetek ustawowych.
Rozdzia³ 8
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej cieków
Informowanie odbiorców us³ug
Art. 50
Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci za
ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody b¹d ograniczenie lub wstrzymanie odbioru cieków wywo³ane:
1) dzia³aniem si³y wy¿szej (po¿ar, ska¿enie ekologiczne, powód, katastrofalne mrozy itp.), albo wy³¹cznie z winy Odbiorcy Us³ug lub osoby trzeciej, za któr¹
Spó³ka nie ponosi odpowiedzialnoci,
2) niezawinion¹ przez Spó³kê awari¹ urz¹dzeñ i przy³¹czy wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych, na czas
niezbêdny do wykonania prac w celu zapobie¿enia
lub usuniêcia skutków awarii,
3) brakiem wody na ujêciu,
4) zanieczyszczeniem wody na ujêciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
5) potrzeb¹ zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych,
6) przerwami w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
7) uszkodzeniem instalacji wewnêtrznej Odbiorcy
Us³ug gro¿¹cym niebezpieczeñstwem,
8) planowanymi pracami konserwacyjno-remontowymi, po uprzednim powiadomieniu o nich Odbiorców
Us³ug i zapewnieniu dostawy wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi  beczkowozami lub z innych róde³.
9) innymi przyczynami zale¿nymi od Odbiorcy Us³ug.
Art. 51
1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody b¹d odbiorze cieków Przedsiêbiorstwo
zobowi¹zana jest powiadomiæ Odbiorców Us³ug w
miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjêty
co najmniej na 2 dni przed ich wyst¹pieniem a gdyby
przerwy lub ograniczenia mia³y trwaæ ponad 12 godzin, Przedsiêbiorstwo uprzedzi o tym Odbiorców
Us³ug co najmniej na 3 dni przed terminem prac.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Przedsiêbiorstwo udostêpni zastêpczy punkt poboru wody, informuj¹c Odbiorców Us³ug o mo¿liwociach korzystania z tego punktu i jego lokalizacji.
Rozdzia³ 9
Standardy obs³ugi Odbiorców Us³ug
Sposoby za³atwiania reklamacji
Art. 52
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez przed-
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siêbiorstwo wodociagowo  kanalizacyjne informacji i
odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych cieków:
udzielenie informacji na ¿¹danie Odbiorców Us³ug nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
Art. 53
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobowi¹zane jest do zawiadomienia Odbiorców Us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w w wodê i odprowadzenia cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych
warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
Art. 54
1. Odbiorca Us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie zainteresowanego w siedzibie przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty
elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadamiania zainteresowanego o
sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od
daty wp³ywu.
Art. 55
Odbiorca Us³ug ma prawo ¿¹daæ od Przedsiêbiorstwa
przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza na
zasadach okrelonych w art. 5 pkt 8) Regulaminu.
Art. 56
1. Zg³oszenie przez Odbiorcê Us³ug zastrze¿eñ do wysokoci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
2. Zastrze¿enia bêd¹ rozpatrzone nie póniej ni¿ w ci¹gu
14 dni od dnia ich otrzymania przez Przedsiêbiorstwo.
3. W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych nale¿noci lub, na ¿¹danie Odbiorcy Us³ug, zwraca siê w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie.
Rozdzia³ 10
Postanowienia koñcowe
Art. 57
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje siê odpowiednie przepisy prawa, w szczególnoci ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747), zwan¹ w treci Regulaminu Ustaw¹.
Art. 58
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne ma
obowi¹zek bezp³atnie dorêczyæ egzemplarz niniejsze-
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go Regulaminu ka¿demu Odbiorcy Us³ug, z którym
zawar³a umowê przed dniem, w którym niniejszy Regulamin zacz¹³ obowi¹zywaæ, za w tym przypadku
umów zawieranych od momentu rozpoczêcia obowi¹zywania Regulaminu  niniejszy Regulamin jest dorêczony Odbiorcy Us³ug przez przedsiêbiorstwo przy
zawarciu z nim umowy na dostawê wody i/lub odbiór
cieków oraz umowy o przy³¹czenie do sieci.
2. Niniejszy Regulamin wywieszony na tablicy og³oszeñ
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego.

1457
UCHWA£A Nr XXXIV/554/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXV/419/2001 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 padziernika 2001 r. dotycz¹cej
oprocentowania rat oraz wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomociach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miasta Sopotu, w prawo w³asnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220)
oraz art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 120, poz. 1299) Rada Miasta Sopotu uchwala,
co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXV/419/2001 Rady Miasta Sopotu z
dnia 26 padziernika 2001 r. w sprawie oprocentowania
rat oraz wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od op³at
z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego,
ustanowionego na nieruchomociach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miasta Sopotu, w prawo w³asnoci, w § 2
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 2 ust. 1 Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty
w wysokoci 90% nale¿nej op³aty, je¿eli przedmiotem decyzji o przekszta³ceniu jest nieruchomoæ wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe, a u¿ytkownik wieczysty zadeklaruje uiszczenie
op³aty jednorazowo,
2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2 ust. 2 Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty
w wysokoci 75% nale¿nej op³aty, je¿eli przedmiotem decyzji o przekszta³ceniu jest nieruchomoæ wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe, a u¿ytkownik wieczysty zadeklaruje uiszczenie
op³aty w ratach,
3) dotychczasowy § 2 ust. 2 otrzymuje numeracjê § 2
ust. 3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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Gdañsk, dnia 23 wrzenia 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/534-A/3869/12/2001/2002/II/SK
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r.
Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144)
na wniosek
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
Przedsiêbiorstwa Komunalnego Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Cz³uchowie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 7708940
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 6 lipca 2001 r. Nr OGD  820/
534-A/10/2001/II/MS w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia
30 listopada 2002 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/293A/534/U/OT1/98/AR z
dnia 20 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹
Nr WCC/293A/534/W/3/2000/ZJ z dnia 14 stycznia
2000 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/307/534/U/OT1/
98/AR z dnia 20 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr PCC/307/S/534/U/3/99 z dnia 23 lipca 1999 r.
oraz Nr PCC/307A/534/W/3/2000/ZJ z dnia 8 czerwca
2000 r.
ustali³o (drug¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, z dnia 6 lipca 2001 r. Nr OGD
 820/534-A/10/2001/II/MS, z pierwotnym terminem obo-

wi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w
taryfie dla ciep³a do dnia 31 wrzenia 2002 r.
Pismem z dnia 12 wrzenia 2002 r. (data wp³ywu 16
wrzenia 2002 r.) Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o o zmianê
decyzji Prezesa URE z dnia 6 lipca 2001 r. Nr OGD  820/
534-A/10/2001/II/MS w zakresie okrelonego t¹ decyzj¹
okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie w taki sposób, aby okres ten zosta³
przed³u¿ony do dnia 30 listopada 2002 r.
W zwi¹zku z powy¿szym, na podstawie art. 61 § 1 w
zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ
wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia
za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem za przed³u¿eniem okresu obowi¹zywania drugiej taryfy dla ciep³a
przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w (drugiej) taryfie dla ciep³a pozwoli na
dalsze ich stosowanie, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej
toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (trzeciej) taryfy dla ciep³a.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa URE powinno czyniæ
zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji
i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji
w ca³oci lub w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 11
77-300 Cz³uchów
2. Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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UCHWA£A Nr XXXV/357/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13
z 1990 r. poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 4 ust 2 i ust. 5
Ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
Nr 355 z 1982 r. poz. 230 z pón. zm.) Rada Miejska w
Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXX II/259/97 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie przyjêcia regulaminu Komisji ds. Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
na rok 2002 w Redzie
¯yjemy w czasach gwa³townych przemian spo³ecznych. W nasze codzienne ¿ycie  nie tylko polityczne i
ekonomiczne  wkracza demokracja i wolny rynek. Oba
te zjawiska przynios³y ze sob¹ pozytywne aspekty. Jednak zarówno demokracja, jak i wolny rynek ods³oni³y równie¿ inne, niepokoj¹ce oblicza. Czêsto bowiem demokracja wi¹¿e siê z utrat¹ wartoci oraz z promowaniem b³êdnie rozumianej wolnoci. Z drugiej strony rynek oznacza
czêsto dyktaturê pieni¹dza kosztem dobra i rozwoju cz³owieka. W sytuacji w, w której niemal wszystko wolno,
wielu ludzi gubi siê i niszczy w³asne ¿ycie.
Wielu ludzi a¿ tak le u¿ywa wolnoci, ¿e j¹ traci. W
tego typu kontekcie spo³ecznym na najwiêksze niebezpieczeñstwo i na najtrudniejsz¹ próbê wystawieni s¹ ludzie m³odzi i s³absi psychicznie. A wiêc ci, którzy nie maj¹
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jeszcze jasnej hierarchii wartoci i którzy nie odkryli dojrza³ej filozofii ¿ycia. Ci, którzy dopiero ucz¹ siê odró¿niania dobra od z³a, prawdy od fa³szu, rzeczywistoci od fikcji, wolnoci od zniewolenia.
W tej sytuacji liczni rodzice i inni ludzie spotykaj¹cy siê
z problemem narkomani, szkodliwego picia alkoholu czuj¹
siê zagubieni, rozczarowani, bezradni. Nie wiedz¹ w jaki
sposób rozmawiaæ z ludmi o uzale¿nieniach oraz jak ich
chroniæ w obliczu rosn¹cych zagro¿eñ w tej dziedzinie.
Dzia³ania profilaktyczne mog¹ byæ skuteczne tylko, gdy
opieramy siê na ca³ociowym i realistycznym rozwoju
cz³owieka. Tylko wtedy bowiem rozumiemy jego faktyczne mo¿liwoci i ograniczenia. Ochrona cz³owieka przed
uzale¿nieniami chemicznymi wymaga zatem realistycznego spojrzenia nie tylko na postawê cz³owieka wobec
substancji psychotropowych, ale na ca³okszta³t i uwarunkowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych.
Prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych nale¿y do zadañ
w³asnych gmin. W szczególnoci zadania te obejmuj¹:
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
Realizacja tego zadania oznacza:
Wspó³udzia³ w finansowaniu dzia³añ terapeutycznych
w placówkach odwykowych na terenie miasta Gdyni
(programy terapeutyczne w Izbie Wytrzewieñ w Gdyni).
Dofinansowywanie szkoleñ i kursów specjalistycznych
dla osób pracuj¹cych z osobami uzale¿nionymi, wspó³uzale¿nionymi, oraz ofiarami przemocy w rodzinie.
Doposa¿enie placówek w pomoce i sprzêty niezbêdne
dla prowadzenia zajêæ terapeutycznych. (wietlice Socjoterapeutyczne w Szkole Podstawowej nr 3,5, 6.
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych od alkoholu i ich rodzin.
Zakup i dystrybucja materia³ów informacyjno  edukacyjnych (broszury, ulotki, ksi¹¿ki).
Dofinansowanie obozów, koloni i zimowisk terapeutycznych prowadzonych wed³ug okrelonego programu terapeutycznego przez specjalistów w zakresie terapii uzale¿nienia od alkoholu.
Dzia³alnoæ Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych Zmierzaj¹ca do orzeczenia
o zastosowanie wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie lecznictwa odwykowego.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychologicznej prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
Realizacja tego zadania oznacza:
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dzia³aj¹cego w
siedzibie MOPS.
Sfinansowanie dy¿urów radcy prawnego udzielaj¹cego porad rodzin¹ z problemem alkoholowym i doznaj¹cym przemocy domowej.
Sfinansowanie programu profilaktycznego w Izbie Wytrzewieñ w Gdyni dotycz¹cego przemocy domowej.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
Realizacja tego zadania oznacza:
Organizowanie i prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e
dla ich rodziców:
 Drugi Elementarz czyli program siedmiu kroków,
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 Nie bêdziemy spo¿ywaæ alkoholu,
 Program NOE.
Branie udzia³u w lokalnej i regionalnej kampania edukacyjna na tematy zwi¹zane z profilaktyk¹ problemów
alkoholowych.
Wspó³udzia³ w ogólnopolskich Kampaniach.
Badania i sonda¿e opinii, pozwalaj¹cych oceniæ aktualny stan problemów alkoholowych, istniej¹cych zasobów oraz efektów prowadzonych dotychczas dzia³añ.
Ustalenie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y oraz kontrolê przestrzegania zasad obrotu napojami.
Realizacja tego zadania oznacza:
Opracowanie zasad, form i zakresu prowadzenia kontroli sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych i kontrola rynku w zakresie sprzeda¿y alkoholu nieletnim.
Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
Realizacja tego zadania oznacza:
Dotacje mog¹ byæ udzielane tym organizacjom pozarz¹dowym, które spe³niaj¹ kryteria okrelone w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i realizuj¹ zgodnie ze swoim statutem zadania z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych.
W tym roku nie realizujemy tego zadania z uwagi na
brak organizacji, które statutowo zajmowa³y by siê profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych.
Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszaniem
przepisów okrelonych w art. 13 i 15 ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela
publicznego.
Realizacja tego zadania
Zatrudnienie prawnika  konsultanta w sprawach Ustawy z dn. 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r.
Nr 82, poz. 230 za zm.)
Zasady wynagradzania cz³onków gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Cz³onkowi Komisji przys³uguje wynagrodzenie za udzia³
w pracy Komisji w wysokoci 125 z³ (brutto) za ka¿de
posiedzenie. Potwierdzeniem udzia³u w pracach Komisji stanowi lista obecnoci.Wyp³ata nale¿noci nastêpuje w terminie 7 dni po przed³o¿eniu listy wyp³at
za poprzedni miesi¹c.
Istotnym zadaniem profilaktyki i ludzi zajmuj¹cych siê
realizowaniem tego zadania jest promowanie u doros³ych ludzi jak i u dzieci i m³odzie¿y filozofii ¿ycia opartej na poszerzeniu wiadomoci oraz na ochronie wewnêtrznej wolnoci.Uczenie ludzi realistycznej filozofii
¿ycia stwarza im szansê na zbudowanie harmonijnych
wiêzi miêdzyludzkich oraz na osi¹gniêcie satysfakcji
¿yciowej.

Plan wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ gminnego
programu rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w roku 2002
I. wietlice Socjoterapeutyczne.
1. SP Nr 3 10.000,00 z³ + 5.000,00 z³ p³ace
2. SP Nr 5 10.000,00 z³ + 5.000,00 z³ p³ace
3. SP Nr 6 5.800,00 z³ + 4.200,00 z³ place
RAZEM 40.000,00 z³
II. Szkolenia.
1. Obowi¹zkowe szkolenia cz³onków komisji
2.000,00 z³
III.Wywiady rodowiskowe u rodzin z problemem alkoholowym
1.500,00 z³
RAZEM 3.500,00 z³
IV. Profilaktyka.
1. Realizacja programu 7 Kroków w szko³ach na terenie miasta
10.000,00 z³
2. Program NOE lub Nie bêdziemy spo¿ywaæ alkoholu
3.000,00 z³
RAZEM 13.000,00 z³
V. Wynagrodzenie cz³onków Komisji.
1. Wynagrodzenie jednego cz³onka Komisji  125 z³
brutto 36 komisji rocznie x 125 z³ brutto = 4.500,00 z³
brutto rocznie/cz³onek Komisji
2. Wynagrodzenie Komisji w skali roku
4.500,00 z³ brutto x 5 osób = 22.500,00 z³ brutto
RAZEM 22.500,00 z³
VI. Przychodnia Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych.
1. Stowarzyszenie Gmin Zdrowa rodzina  zdrowa
gmina
5.000,00 z³
RAZEM 5.000,00 z³
VII. Ferie Zimowe i wakacje z programem profilaktycznym.
1. Ferie
5.000,00 z³
2.Wakacje:
a) obozy
12.000,00 z³
b) pó³kolonie
5.000,00 z³
RAZEM 22.000,00 z³
VIII. Realizacja programu profilaktycznego w Izbie Wytrzewieñ.
RAZEM 6.000,00 z³
IX. Koszty badania przez bieg³ych s¹dowych osób kierowanych na leczenie przymusowe do placówek odwykowych.
RAZEM 2.762,00 z³
X. Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci niepe³nosprawnych
RAZEM 3.000,00 z³
XI. Obs³uga gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
1. Wydatki zwi¹zane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego:
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a) czynsz za pokój Punktu Konsultacyjnego 5.000,00 z³
b) materia³y biurowe i propagandowe
3.500,00 z³
c) telefon
1.500,00 z³
d) pozosta³e us³ugi
1.000,00 z³
2. Wynagrodzenie roczne:
a) Koordynatora Punktu Konsultacyjnego 7.200,00 z³
b) Pe³nomocnika  Koordynatora Gminnego Programu
12.000,00 z³
RAZEM 30.200,00 z³
XI. Obs³uga prawna
1. Wynagrodzenie radcy prawnego
12.000,00 z³
Ca³kowity koszt programu w roku 2002 159.962,00 z³
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Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych zawiera za³¹cznik nr 2* do niniejszej uchwa³y.
Natomiast plan finansowy zadañ zleconych stanowi za³¹cznik nr 3* do niniejszej uchwa³y.
3. Uchwala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na 2002 rok
w nastêpuj¹cych kwotach:
 przychody  2.100, wydatki  3.700,zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§2
Przyjmuje siê informacjê o stanie mienia komunalnego, która stanowi za³¹cznik nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§3

1460
UCHWA£A Nr 192/XXXII/2001
Rady Gminy Parchowo
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) oraz art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z pón. zm.) i uchwa³y Nr 55/XI/99 Rady Gminy
w Parchowie z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu Gminy oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi uchwalania bud¿etu Rada Gminy w Parchowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etowe na 2002 rok w wysokoci
4.838.953,w tym:
 dotacje na zadania zlecone w wysokoci 627.635, dochody z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
43.000,Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Uchwala siê wydatki bud¿etowe na 2002 rok w wysokoci
4.961.022,w tym:
 wydatki maj¹tkowe tj. inwestycyjne w kwocie
260.000, wydatki na zadania zlecone w kwocie
627.635, wydatki na obs³ugê d³ugu Gminy w kwocie 7.500, wydatki na finansowanie programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
43.000,w tym dotacje dla stowarzyszeñ wy³. w trybie art. 118
uofp. § 2820 w wysokoci
18.000, dotacje dla instytucji kultury § 2550 w kwocie
178.715, rezerwê ogóln¹ w wysokoci
37.000,-

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

1. Ustala siê sp³atê po¿yczki w 2002 roku zaci¹gniêtej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 35.000,- z³otych.
Rozliczenie d³ugu przedstawia za³¹cznik nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§4
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gminy:
1. Dokonywania zmian w bud¿ecie Gminy miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u po stronie
wydatków.
2. Dysponowania rezerw¹ ogóln¹ w wysokoci
37.000,- z³
§5
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego
deficytu do wysokoci
50.000,- z³
2. Samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci
100.000,3. Do udzielania po¿yczek i porêczeñ do maksymalnej
kwoty
20.000,- z³
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do przed³o¿enia pó³rocznego i rocznego sprawozdania z wykonania bud¿etu
w terminach prawem przewidzianych, natomiast Komisjê Rewizyjn¹ do ich oceny.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

* Za³¹czników Nr 2-6 nie publikuje siê.
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