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Rada Powiatu Kartuskiego uchwala, co nastêpuje:

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 5 marca 2002 r. w Cz³uchowie
pomiêdzy
Zarz¹dem Miasta i Gminy Debrzno
reprezentowanym przez:
 Przewodnicz¹cego Zarz¹du Adama Stêpnia,
 Cz³onka Zarz¹du Dionizego Kaszuba,
przy kontrasygnacie Skarbnika Ewy Matraszek, a
Zarz¹dem Powiatu Cz³uchowskiego reprezentowanym
przez:
 Przewodnicz¹cego Zarz¹du Aleksandra Gappa,
 Cz³onka Zarz¹du Mariana Pastuchê,
nastêpuj¹cej treci:
§1
Zarz¹d Miasta i Gminy w Debrznie zobowi¹zuje siê przekazaæ Zarz¹dowi Powiatu w Cz³uchowie, w terminie do
dnia 15 marca 2002 r., kwotê 52000-, z³ tytu³em dotacji
celowej z przeznaczeniem na modernizacjê Zespo³u Poradni Specjalistycznych SP ZOZ w Cz³uchowie.
§2
Zarz¹d Powiatu zobowi¹zuje siê przedstawiæ Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Debrznie rozliczenie dotacji w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r.
§3
Zarz¹d Powiatu zobowi¹zuje siê do przedstawienia niniejszego porozumienia do publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Porozumienie sporz¹dzono w 3 jednobrzmi¹cych egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 dla Zarz¹du Miasta i
Gminy w Debrznie, 2 dla Zarz¹du Powiatu Cz³uchowskiego.
Za Zarz¹d Miasta i Gminy
w Debrznie
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miasta i Gminy Debrzno
A. Stêpieñ
Cz³onek Zarz¹du
D. Kaszuba
Skarbnik Gminy
E. Matraszek
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Za Zarz¹d Powiatu
Cz³uchowskiego
Przewodnicz¹cy
A. Gappa
Wicestarosta
M. Pastucha

1496
UCHWA£A Nr XXXI/212/02
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu Kartuskiego oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592), art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i N154, poz. 1800)

§1
Okrela siê zasady nabywania, zbywania i obci¹¿ania
nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu Kartuskiego oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres
d³u¿szy ni¿ trzy lata stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kartuskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Roszkowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXI/212/02
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
Zasady nabywania, zbywania i obci¹¿ania
nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ
Powiatu Kartuskiego oraz ich wydzier¿awiania
lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata
I. Nabycie, zbycie i obci¹¿enie nieruchomoci
§1
1. Nabycie, zbycie i obci¹¿enie nieruchomoci wymaga
zgody Rady Powiatu, wyra¿onej odrêbn¹ uchwa³¹.
2. Odp³atnoæ za zakupion¹ nieruchomoæ mo¿e zostaæ
roz³o¿ona na raty  maksimum na 24 miesi¹ce  z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
3. W przypadku sprzeda¿y na raty w³asnoæ nieruchomoci przechodzi na kupuj¹cego po zap³acie ca³ej nale¿noci.
4. Zbywanie nieruchomoci nastêpuje w formach przewidzianych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami i w kodeksie cywilnym.
5. Koszty zwi¹zane z zawarciem aktu notarialnego oraz
wypisów s¹dowych zwi¹zanych ze zbyciem nieruchomoci ponosz¹ nabywcy nieruchomoci.
§2
1. Nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ Powiatu mog¹
byæ przez Zarz¹d Powiatu przekazywane jednostkom
organizacyjnym powiatu w trwa³y zarz¹d na cele zwi¹zane z dzia³alnoci¹ okrelon¹ aktem o utworzeniu jednostki oraz statutem lub regulaminem organizacyjnym
jednostki.
2. Trwa³y zarz¹d, o którym mowa w ust. 1 mo¿e byæ ustanowiony na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, warunki i
zasady korzystania z nieruchomoci ustala Zarz¹d w
decyzji o ustanowieniu trwa³ego zarz¹du.
II. Wydzier¿awianie i wynajmowanie nieruchomoci
§3
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1. Oddanie nieruchomoci lub jej czêci w dzier¿awê lub
najem na okres:
1) do 10 lat nale¿y do kompetencji Zarz¹du Powiatu
2) powy¿ej 10 lat wymaga zgody Rady Powiatu
2. Dzier¿awców i najemców wy³ania siê w drodze przetargu z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Postanowienia ust. 2 nie maj¹ zastosowania do nieruchomoci i lokali przekazywanych:
1) na potrzeby administracji publicznej,
2) na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu lub
powiatowych osób prawnych,
3) na które nie wy³oniono strony umowy w kolejnych
dwóch przetargach,
§4
1. Warunki korzystania z nieruchomoci oraz op³aty z tego
tytu³u okrela umowa.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna uwzglêdniaæ:
1) czynsz dzier¿awny lub najmu uwzglêdniaj¹cy obowi¹zuj¹cy podatek VAT. Wysokoæ czynszu wymaga akceptacji Zarz¹du Powiatu,
2) stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji na
dzieñ 1 kwietnia roku nastêpnego wg redniorocznego wskanika wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych opublikowanego przez Prezesa GUS
w Monitorze Polskim za rok ubieg³y,
3) w przypadku dzier¿awy lub najmu ca³ego budynku
dzier¿awca lub najemca ponosi koszty z tytu³u podatku od nieruchomoci oraz koszty ubezpieczenia
budynku od ognia i innych zdarzeñ losowych,
4) w przypadku dzier¿awy lub najmu czêci budynku
(pomieszczeñ) dzier¿awca lub najemca ponosi koszty
podatku od nieruchomoci oraz koszty ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeñ losowych
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni,
5) dzier¿awca lub najemca ponosi op³aty eksploatacyjne wg aktualnie obowi¹zuj¹cych cen oraz rzeczywicie poniesionych kosztów,
6) zmiany bie¿¹ce dzier¿awca lub najemca dokonuje
w³asnym staraniem i na w³asny koszt,
7) podjêcie przez dzier¿awcê lub najemcê prac maj¹cych na celu poprawê warunków technicznych
przedmiotu dzier¿awy lub najmu obci¹¿aj¹cych wydzier¿awiaj¹cego lub wynajmuj¹cego wymaga uzyskanie pisemnej zgody wydzier¿awiaj¹cego lub wynajmuj¹cego. Zgoda powinna zawieraæ zasady rozliczenia nak³adów i wymaga akceptacji Zarz¹du Powiatu,
8) umowa dzier¿awy lub najmu podlega rozwi¹zaniu:
 je¿eli dzier¿awca lub najemca bez zgody wydzier¿awiaj¹cego lub wynajmuj¹cego przeznacza
przedmiot dzier¿awy lub najmu na inne cele ni¿
okrelone w umowie lub zalega z op³atami za
okres co najmniej trzech miesiêcy,
 je¿eli dzier¿awca lub najemca bez zgody wydzier¿awiaj¹cego lub wynajmuj¹cego poddzier¿awia
lub podnajmuje ca³oæ lub czêæ przedmiotu dzier¿awy lub najmu.
§5
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale

zastosowanie maj¹ obowi¹zuj¹ce w tej mierze przepisy
prawne.

1497

UCHWA£A Nr XXXI/213/02
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad zbywania, wydzier¿awiania lub wynajmowania maj¹tku trwa³ego oraz dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn przez Szpital
Powiatowy im. dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592) w zwi¹zku z art. 42 i art. 46 pkt 1 b
oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408; z 1992 r.
Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138,
poz. 682 i Nr 141, poz. 692; z 1996 r. Nr 24, poz. 110;
z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769i Nr 158,
poz. 1041; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1115; z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256
oraz Nr 84, poz. 935; z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100,
poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126,
poz. 1382, 1383 i 1384 oraz Nr 128, poz. 1407) Rada Powiatu Kartuskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê zasady zbywania, wydzier¿awiania lub wynajmowania maj¹tku trwa³ego oraz dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn przez Szpital Powiatowy
im. dra A. Majkowskiego w Kartuzach stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kartuskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Roszkowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXI\213\02
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
Zasady zbywania, wydzier¿awiania lub wynajmowania maj¹tku trwa³ego oraz dokonywania zakupów
i przyjmowania darowizn przez Szpital Powiatowy
im. dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach
I. Zbycie maj¹tku trwa³ego
§1
1. Zbycie ruchomego maj¹tku trwa³ego o wartoci jednostkowej do 50.000 z³ wymaga zgody Zarz¹du Powiatu, powy¿ej 50.000 z³ Rady Powiatu.
2. Odp³atnoæ za zakupiony maj¹tek trwa³y za zgod¹ Zarz¹du Powiatu mo¿e zostaæ roz³o¿ona na raty  maksi-
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mum na 12 miesiêcy  z oprocentowaniem równym
stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy
Bank Polski.
3. W przypadku sprzeda¿y na raty w³asnoæ maj¹tku trwa³ego przechodzi na kupuj¹cego po zap³acie ca³ej nale¿noci.
4. Sprzeda¿ dokonywana jest w drodze przetargu. Dla jej
przeprowadzenia Dyrektor Szpitala powo³uje trzyosobow¹ komisjê z udzia³em przedstawiciela Zarz¹du Powiatu.
5. W przypadku nie wy³onienia nabywcy w przetargu,
ruchomy maj¹tek trwa³y mo¿e byæ zbyty w drodze rokowañ za cenê ustalon¹ w tych rokowaniach.
II. Wydzier¿awianie i wynajmowanie
maj¹tku trwa³ego
§2
1. Wydzier¿awianie i wynajmowanie maj¹tku trwa³ego
w tym budynków lub pomieszczeñ jest mo¿liwe na
cele zwi¹zane ze wiadczeniem us³ug medycznych
oraz na inne cele, je¿eli dzier¿awa lub najem nie spowoduje ograniczenia dostêpnoci do wiadczeñ zdrowotnych.
2. Oddanie maj¹tku trwa³ego lub jego czêci w dzier¿awê lub najem na okres:
1) do 10 lat wymaga zgody Zarz¹du Powiatu,
2) powy¿ej 10 lat wymaga zgody Rady Powiatu.
3. Czynsz dzier¿awy lub najmu uwzglêdnia obowi¹zuj¹cy podatek VAT.
4. Wysokoæ czynszów dzier¿awy lub najmu wymaga
akceptacji Zarz¹du Powiatu.
5. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji na
dzieñ 1 kwietnia roku nastêpnego wg redniorocznego wskanika wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych opublikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok ubieg³y.
6. W przypadku dzier¿awy lun najmu ca³ego budynku
dzier¿awca lub najemca ponosi koszty z tytu³u podatku od nieruchomoci oraz koszty ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeñ losowych.
7. W przypadku dzier¿awy lub najmu czêci budynku
(pomieszczeñ) dzier¿awca lub najemca ponosi koszty z tytu³u podatku od nieruchomoci oraz koszty
ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeñ losowych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.
8. Dzier¿awca lub najemca ponosi op³aty eksploatacyjne wg aktualnie obowi¹zuj¹cych cen oraz rzeczywicie poniesionych kosztów.
9. Remonty bie¿¹ce dzier¿awca lub najemca dokonuje
w³asnym staraniem.
10. Podjecie przez dzier¿awcê lub najemcê prac maj¹cych
na celu poprawê warunków technicznych przedmiotu dzier¿awy lub najmu obci¹¿aj¹cych wydzier¿awiaj¹cego lub wynajmuj¹cego wymaga uzyskanie pisemnej zgody wydzier¿awiaj¹cego lub wynajmuj¹cego.
Zgoda powinna zawieraæ zasady rozliczenia nak³adów
i wymaga akceptacji Zarz¹du Powiatu.
11. Umowa dzier¿awy lub najmu podlega rozwi¹zaniu:
1) je¿eli dzier¿awca lub najemca bez zgody wydzier¿awiaj¹cego lub wynajmuj¹cego przeznacza przedmiot dzier¿awy lub najmu na inne cele ni¿ okrelone w umowie lub zalega z op³atami za okres co
najmniej trzech miesiêcy,
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2) je¿eli dzier¿awa lub najemca bez zgody wydzier¿awiaj¹cego lub wynajmuj¹cego poddzier¿awia lub podnajmuje ca³oæ lub czêæ przedmiotu dzier¿awy lub najmu.
III. Zakup lub przyjmowanie
darowizny aparatury i sprzêtu medycznego
§3
1. Zakup lub przyjêcie darowizny aparatury i sprzêtu
medycznego do kwoty jednostkowego zakupu lub przyjêciea darowizny do 50 tys. z³ pozostawia siê w gestii
dyrektora szpitala.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do wyra¿enia zgody na
zakup lub przyjêcie darowizny aparatury i sprzêtu medycznego, je¿eli sprzêt i aparatura spe³niaæ bêdzie wymogi ustalone przez Zarz¹d Powiatu w zakresie przeznaczenia i standardów jakoci, do kwoty jednostkowego zakupu lub przyjêcia darowizny w wysokoci od
50 tys. z³ do 300 tys. z³.
3. Zakup lub przyjêcie darowizny o wartoci przekraczaj¹cej 300.000 z³ wymaga zgody Rady Powiatu.
IV. Postanowienia koñcowe
§4
Zbycie rodka trwa³ego oraz zakupu lub przyjêcia darowizny nowej aparatury i sprzêtu medycznego podlega
opiniowaniu przez Radê Spo³eczn¹ Szpitala Powiatowego im. dra. A. Majkowskiego w Kartuzach.

1498
UCHWA£A Nr XXXI/356/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie podzia³u Gminy Stara Kiszewa na sta³e obwody g³osowania w wyborach do Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr
160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê podzia³u Gminy Stara Kiszewa na sta³e
obwody g³osowania w wyborach do Rady Gminy, które
okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stara Kiszewa.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 140/98 Zarz¹du Gminy Stara
Kiszewa z dnia 9 wrzenia 1998 r. w sprawie podzia³u
Gminy na obwody g³osowania.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Stara Kiszewa oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1498, 1499, 1500
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXI/356/2002
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 18 czerwca 2002 r.
PODZIA£ GMINY STARA KISZEWA NA OBWODY G£OSOWANIA
Nr obwodu
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Stara Kiszewa (ca³a)
Zespó³ Szkó³ w Starej Kiszewie
Kobyle, Górne Maliki, Dolne Maliki, Góra, Góra - wietlica w Górnych Malikach
Nowy Dworzec
(by³a szko³a)
Olpuch, Olpuch-Ciêgard³o, Nowy Bukowiec,
wietlica w Starym Bukowcu
Nowa Kiszewa-Chrósty, Stary Bukowiec, Foshuta
(budynek by³ej szko³y)
Nowe Polaszki, Stare Polaszki, Wilcze B³ota, Czerniki Zespó³ Szkó³ w Starych Polaszkach
Pa³ubin, Zamek Kiszewski, Strzelki, Lipy, Bo¿epole,
Struga, Chwarzno, Konarzyny, Wygonin, Chwarzenko, Urz¹d Gminy w Starej Kiszewie
Bartoszylas, Ruda
Granica obwodu

1499
UCHWA£A Nr XLVI/567/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVIII/453/01 Rady
Miejskiej w S³upsku z dnia 28 lipca 2001 r. w sprawie
zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón.
zm.); art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z pón. zm.) art.4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704)
Rada Miejska w S³upsku uchwala co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXVIII/453/01 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na 2002 rok dodaje siê ust. 4, 5
i 6 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2,
stanowi pomoc publiczn¹, o której mowa w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach
dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).
5. W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy regionalnej na nowe inwestycje w formie zwolnienia przewidzianego w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 , ³¹cznie z pomoc¹ z
tego tytu³u uzyskan¹ przez przedsiêbiorcê w ró¿nych
formach i z ró¿nych róde³ w ci¹gu kolejnych trzech
lat poprzedzaj¹cych dzieñ tego udzielenia, przekracza kwotê bêd¹c¹ równowartoci¹ 100 tys. EURO,
udzielenie tej pomocy nastêpuje zgodnie z § 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiêbiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 28,
poz. 306).
6. Zwolnienia z podatku od nieruchomoci z tytu³u nowych inwestycji nie mog¹ otrzymaæ przedsiêbiorcy
prowadz¹cy dzia³alnoæ w sektorach, o których mowa
w art. 14 ustawy o pomocy publicznej, z wyj¹tkiem
przedsiêbiorców z sektora motoryzacyjnego. Uzyskanie zwolnienia, przez przedsiêbiorców prowadz¹cych
dzia³alnoæ w ww. sektora, uzale¿nione jest od spe³-

nienia warunków okrelonych w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 305).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1500
UCHWA£A Nr XXX/277/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug sakralnych we W³ynkówku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 11, 18, 26, 28 i 33
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zm.:
z 1999 r. Nr 41, poz. 412 i Nr 141, poz. 943; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 111, poz. 1279; z 2001 r. Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 109, poz. 1157, Nr 115, poz. 1229,
Nr 120, poz. 1268 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 5,
poz. 42) Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug sakralnych we W³ykówku, zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy S³upsk, zatwierdzonego uchwa³¹
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Nr XXVIII/210/94 Rady Gminy w S³upsku z dnia 18 lutego
1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 13, poz. 78 z 12 kwietnia 1994 r.), dla obszaru okrelonego na rysunku planu,
stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu us³ug sakralnych we W³ynkówku,
wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:1000.
Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia
i zasad zagospodarowania terenu
§3
1. Obszar objêty planem przeznacza siê na us³ugi sakralne (kultu religijnego) z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UK przeznaczony jest na zabudowê, któr¹ stanowi koció³ i inne
budowle i urz¹dzenia terenowe s³u¿¹ce kultowi religijnemu, a tak¿e przykocielny zespó³ mieszkalno-us³ugowy z zapleczem gospodarczym funkcji. Teren powinien byæ wyposa¿ony w drogi wewnêtrzne i miejsca
postojowe dla samochodów. Istniej¹ce zadrzewienie
powinno byæ w maksymalnym stopniu zachowane.
3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UKZ
przeznaczony jest na zieleñ parkow¹, z zachowaniem
istniej¹cego zadrzewienia. Nie dopuszcza siê do zabudowy kubaturowej trwale zwi¹zanej z gruntem. Dopuszcza siê jedynie budowê obiektów architektury parkowej, nie naruszaj¹cych systemu korzeniowego drzew.
4. Dojazd z przyleg³ej drogi powiatowej, stanowi¹cej dzia³kê nr 132/1.
5. Zabudowa towarzysz¹ca kocio³owi powinna mieæ
skalê i formy o cechach zbli¿onych do tradycyjnej architektury wiejskiej, z podstawowymi wymogami dla
budynków: maksymalna wysokoæ  1 piêtro, dachy
dwu- lub wielospadowe, o symetrycznych po³aciach.
§4
Na cel nierolniczy i nieleny, wymieniony w § 3, ust. 2
przeznacza siê grunty lene kl IV o powierzchni 0,62 ha.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ceniem ich segregacji i wywoziæ na sk³adowisko wskazane przez wójta.
5. Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnej kot³owni wykorzystuj¹cej do spalania paliwa ekologiczne np. olej opa³owy lekki, drewno, energiê elektryczn¹ itp.
6. Wyposa¿enie w energiê elektryczn¹ przy³¹czami z przyleg³ych do obszaru objêtego planem sieci i urz¹dzeñ
elektroenergetycznych.
§6
Dopuszczalny poziom ha³asu na terenach us³ug sakralnych nie powinien przekraczaæ wartoci ustalonych dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
§7
Ustala siê projektowanie owietlenia zabudowy w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie do potrzeb
obrony cywilnej.
Rozdzia³ 3
Postanowienia koñcowe
§8
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy S³upsk, wymienionego w §1 uchwa³y.
§9
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

§5

1501

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego W³ynkowo  W³ynkówko istniej¹cym przy³¹czem wodoci¹gowym.
2. cieki bytowo  gospodarcze odprowadzaæ istniej¹cym przy³¹czem, do sieci kanalizacji sanitarnej, przebiegaj¹cej w s¹siaduj¹cej drodze gminnej i dalej systemem kanalizacji sanitarnej na oczyszczalniê cieków
w S³upsku.
3. Wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych
przy obiektach kubaturowych odprowadziæ do studni
ch³onnej. Natomiast wody opadowe z parkingu odprowadziæ do gruntu na terenie oznaczonym symbolem
UK, po oczyszczeniu do wartoci ustalonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Odpady sk³adowaæ w szczelnych pojemnikach z zale-

UCHWA£A Nr XXX/278/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Siemianicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz na
podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 11, 18, 26, 28
i 33 z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zm.: z 1999 r.
Nr 41, poz. 412 i Nr 141, poz. 943; z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 111, poz. 1279; z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 109, poz. 1157, Nr 115, poz. 1229, Nr120,
poz. 1268 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 5, poz. 42)
Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1501
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Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cmentarza wyznaniowego w Siemianicach,
zwany dalej planem, zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy S³upsk,
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXVIII/210/94 Rady Gminy
w S³upsku z dnia 18 lutego 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 13, poz. 78 z 12 kwietnia 1994 r.), dla obszaru
okrelonego na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik
graficzny do niniejszej uchwa³y.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ Cmentarz w Siemianicach miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, wykonanym na
mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500.
§3
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowi¹zuj¹ w dok³adnoci mo¿liwej do odczytania w skali rysunku.
2. Tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone zosta³y liniami o gruboci
1,5 mm. Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku
pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§4
Obszar objêty planem przeznacza siê na cmentarz z
zagospodarowaniem towarzysz¹cym.
§5
Dla terenów rozgraniczonych ustala siê:
1) ZC  cmentarz z obiektami towarzysz¹cymi (domem
przedpogrzebowym lub kostnic¹),
2) ZN  teren zieleni dekoracyjnej z urz¹dzeniami do odprowadzenia wód opadowych; orientacyjne rozgraniczenie okrela minimaln¹ szerokoæ pasa tego terenu
 mo¿e on byæ powiêkszony kosztem terenu ZC.
§6
1. Ca³y program kubaturowy powinien byæ rozwi¹zany
w jednym budynku, domu przedpogrzebowym lub
kostnicy, posiadaj¹cym formê architektoniczn¹ w³aciw¹ dla uroczystej powagi miejsca, nawi¹zuj¹c¹ do tradycyjnych form architektury sakralnej.
2. Tereny ZC i ZN powinny byæ otoczone wspólnym, jednolitym w wyrazie architektonicznym ogrodzeniem.
Ogrodzenie mo¿e stanowiæ mur o wysokoci do 2 m.
3. Wzd³u¿ granic zieleñ izolacyjno-krajobrazowa o jednolitej lub zró¿nicowanej strukturze wysokociowej i gatunkowej, zgodnym z warunkami siedliska, o szerokoci dostosowanej do mo¿liwoci terenowych. W pasie
zieleni dopuszcza siê przejcia komunikacyjne i sieci
infrastruktury technicznej.
4. W zagospodarowaniu nale¿y uwzglêdniæ, zachowuj¹c
normatywne odleg³oci, przebiegaj¹c¹ przez czêæ ob-

szaru, liniê elektroenergetyczn¹ redniego napiêcia. Linia mo¿e zostaæ skablowana i przesuniêta.
5. Istniej¹ca w granicach cmentarza linia telekomunikacyjna powinna byæ przeniesiona w przyleg³y pas drogi
powiatowej. Do czasu prze³o¿enia linii wyklucza siê prowadzenie robót ziemnych i nasadzeñ w jej normatywnej strefie ochrony.
§7
Dla obiektów kubaturowych (dom przedpogrzebowy
lub kostnica) ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia szczegó³owych badañ geotechnicznych.
§8
1. Dojazd z przyleg³ej drogi publicznej dojazdowej, stanowi¹cej dzia³kê nr 308.
2. Miejsca postojowe dla samochodów na parkingu przykocielnym
§9
Ustala siê nastêpuj¹cy warunek wynikaj¹cy z ochrony
rodowiska:
 dopuszczalny poziom ha³asu nie powinien przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów pod zabudowê mieszkaniow¹.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej przebiegaj¹cej w s¹siaduj¹cej drodze gminnej; pobór wody z
ogólnodostêpnych punktów rozmieszczonych na terenie cmentarza.
2. Odprowadzenie cieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaj¹cej w s¹siaduj¹cej drodze
gminnej, dalej systemem kanalizacji sanitarnej sp³yn¹
na oczyszczalniê cieków w S³upsku.
3. Wody opadowe z dachu obiektu kubaturowego oraz
alejek, otwartymi korytami sp³ywowymi odprowadzaæ
do gruntu, po oczyszczeniu w osadniku, uk³adem studni
i rowów ch³onnych zlokalizowanych w pasie zieleni
wzd³u¿ pó³nocno-zachodniego ogrodzenia cmentarza.
4. Wody opadowe sp³ywaj¹ce w kierunku cmentarza odprowadzaæ do gruntu rowem zbieraj¹cym otwartym,
wykonanym wzd³u¿ zewnêtrznego coko³u ogrodzenia.
5. Powstaj¹ce odpady gromadziæ w szczelnych pojemnikach, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów.
6. Zaopatrzenie w ciep³o domu przedpogrzebowego lub
kostnicy urz¹dzeniami na energiê elektryczn¹.
7. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ przy³¹czami kablowymi z przyleg³ych do obszaru objêtego planem sieci
i urz¹dzeñ elektroenergetycznych.
Rozdzia³ 3
Postanowienia koñcowe
§ 11
Na cel nierolniczy i nieleny, wymieniony w § 4, przeznacza siê u¿ytki rolne o ³¹cznej powierzchni 0,91 ha, w
tym klasy RIIIb  0,27ha, RIVa  0,43ha, RIVb  0,21ha,
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego.
§ 12
Do czasu realizacji cmentarza teren objêty planem mo¿e
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byæ u¿ytkowany w sposób dotychczasowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1503

§ 13
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy S³upsk, wymienionego w §1 uchwa³y.
§ 14

Gdañsk, dnia 26 wrzenia 2002 r.

Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

1502
UCHWA£A Nr XXX/281/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.:
Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz¹du Powiatu S³upskiego, Rada Gminy
S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogê prowadz¹c¹ od skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ Nr 39194
(m. Krêpa) do skrzy¿owania z drog¹ len¹ (dzia³ka Nr 601
L/1) o d³ugoci oko³o 770 m.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/8045-A/10/2002/I/SA
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042, i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, 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)
oraz w zwi¹zku z art. 104 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)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22 maja 2002 r.
przedsiêbiorstwa energetycznego
ENERGOBALTIC Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Gdañsku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 191414590
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zatwierdziæ na okres do dnia 31 marca 2004 r. ustalon¹
przez Przedsiêbiorstwo taryfê dla ciep³a, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/1055/8045/W/OGD/2002/
SA z dnia 20 wrzenia 2002 r.
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/1036/8045/W/
OGD/2002/SA z dnia 20 wrzenia 2002 r.,
w dniu 23 maja 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
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Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Dzia³alnoæ polegaj¹ca na wytwarzaniu ciep³a oraz jego
przesy³aniu i dystrybucji, prowadzona przez Przedsiêbiorstwo na terenie W³adys³awowa jest nowo podjêt¹ dzia³alnoci¹, zatem zgodnie z przepisem § 27 ust. 1 rozporz¹dzenia taryfowego, Przedsiêbiorstwo okreli³o jednostkowe koszty na podstawie kosztów planowanych dla
pierwszego roku prowadzenia nowej dzia³alnoci gospodarczej. Natomiast zgodnie z przepisem § 27 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego, przedsiêbiorstwa energetyczne
podejmuj¹ce now¹ dzia³alnoæ, obliczaj¹ wskanikowe
ceny i stawki op³at w przypadkach wskazanych w tym
przepisie, przy czym ¿aden z nich nie ma miejsca w niniejszej sprawie.
Jednoczenie bior¹c pod uwagê fakt, i¿ zgodnie z § 26
ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego wspó³czynnik korekcyjny Xw ustala siê dla danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej, prowadzonej przez przedsiêbiorstwo energetyczne w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciep³o, przy czym
wspó³czynnik ten okrela projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania tego przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo
danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy,
a Przedsiêbiorstwo w poprzednim roku kalendarzowym
dzia³alnoci gospodarczej nie prowadzi³o, wspó³czynnik
korekcyjny Xw nie zosta³ w niniejszej decyzji ustalony.
Zgodnie z przepisem § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego okres stosowania taryfy nie mo¿e byæ d³u¿szy od
okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw. Jednak¿e, jak wy¿ej wskazano, w przedmiotowej
sprawie nie jest mo¿liwe ustalenie wspó³czynników korekcyjnych Xw, dlatego te¿ nale¿a³o ustaliæ okres stosowania zatwierdzonej 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).

2. Odwo³anie od decyzji 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).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji 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
Otrzymuj¹:
1. ENERGOBALTIC Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 9
80-758 Gdañsk
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/8045-A/10/2002/I/SA
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
Spis treci
Czêæ I
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
Czêæ I
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
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energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz 555, z 2001 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),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Firma ENERGOBALTIC Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku przy ul. Stary Dwór 9, zwana dalej ENERGOBALTIC,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,

 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy.
U¿yty w taryfie skrót oznacza:
 Elektrociep³ownia W³adys³awowo  ród³o ciep³a
nale¿¹ce do ENERGOBALTICU, zlokalizowane w miecie W³adys³awowo, zu¿ywaj¹ce jako paliwo gaz ziemny i lekki olej opa³owy.
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ENERGOBALTIC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/1055/8045/W/OGD/
2002/SA z dnia 20 wrzenia 2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/1036/8045/
W/OGD/2002/SA z dnia 20 wrzenia 2002 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa W 1  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
Elektrociep³owni W³adys³awowo dostarczane jest do
obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez ENERGOBALTIC.

Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Wysokoæ cen i stawek op³at.
Grupa odbiorców W 1
Lp.

Rodzaj op³aty

Jednostka

Cena netto

Cena brutto**

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  roczna

[z³/MW]

74.922,00

91.404,84

2

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  rata miesiêczna

[z³/MW]

6.243,50

7.617,07
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3

Cena ciep³a

[z³/GJ]

4

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe  roczna

5

16,32

19,91

[z³/MW]

19.400,16

23.668,20

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe  rata
miesiêczna

[z³/MW]

1.616,68

1.972,35

6

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

[z³/GJ]

4,64

5,66

7

Cena nonika ciep³a

[z³/m ]

3

6,93

8,45

8

Stawka op³aty abonamentowej  roczna

[z³/pkt

23,76

28,99

9

Stawka op³aty abonamentowej  rata miesiêczna

[z³/pkt
pomiarowy]

1,98

2,42

**  uwzglêdnia podatek VAT w wysokoci 22%
4.2.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia nowego odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych
norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego,
okrelonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy
o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest
koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych,
niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony
w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem,
¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa wy¿ej.
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ENERGOBALTIC standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmian
stawek cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at, okrelone w niniejszej taryfie, obo-

wi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie, w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Prezes Zarz¹du
L. Kownacki

Dyrektor Handlowy
Wiceprezes Zarz¹du
M. Mencel
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Gdañsk, dnia 26 wrzenia 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/2844-A/10/2002/III/JK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, 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)
oraz w zwi¹zku z art. 104 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)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 10 lipca 2002 r.
Zak³adu Us³ug Komunalnych
Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Czersku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 771285592
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
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postanawiam

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla
ciep³a:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci 14,24%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 4,93%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 30 kwietnia 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje:
 na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/864/2844/N/3/2000/RW
z dnia 17 sierpnia 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr WCC/
864A/2844/W/3/2002/MJ z dnia 23 stycznia 2002 r.,
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/737/2844/
U/3/98/AD z dnia 18 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr PCC/737A/2844/W/3/2000/ALK z dnia 1 marca
2000 r. oraz decyzj¹ Nr PCC/737B/2844/W/3/2002/MJ z
dnia 23 stycznia 2002 r.,
w dniu 15 lipca 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
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).
2. Odwo³anie od decyzji 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).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji 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
Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z o. o.
89-650 Czersk
ul. Lena 11
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
Nr OGD-820/2844-A/10/2002/III/JK
Spis treci:
Czêæ I
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
I. Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158 poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r., Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555, Nr 102, poz. 1099, z 2001 r. nr 154 poz. 1800
i poz. 1802 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984,
Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  - przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego  tj.
Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib¹ w Czersku ul. Lena 11, zwany dalej ZUK Czersk,
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupo-

wym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
dostarczane jest ciep³o,
 KG  opomiarowane ród³o ciep³a, zlokalizowane przy
ul. Gen. Maczka 6 w Czersku, w którym ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodzi z przetworzenia paliwa
gazowego.
II. Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZUK Czersk prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/864/2844/N/3/2000/RW
z dnia 17 sierpnia 2000 r, zmienionej decyzj¹ nr WCC/
864A/2844/W/3/2002/MJ z dnia 23 stycznia 2002 r.
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/737/2844/U/
3/98/AD z dnia 18 grudnia 1998 r., zmienionej decyzj¹
Nr PCC/737A/2844/W/3/2000/ALK z dnia 1 marca
2000 r. oraz Nr PCC/737B/2844/W/3/2002/MJ z dnia 23
stycznia 2002 r.
III. Podzia³ odbiorców na grupy
P-1: odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a KG przeznaczone na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody u¿ytkowej dostarczane jest do
obiektów, poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne sta-
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nowi¹ce w³asnoæ ZUK Czersk i przez niego eksploatowane.
P-2: odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a KG przeznaczone wy³¹cznie na potrzeby centralnego
ogrzewania dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ ZUK
Czersk i przez niego eksploatowane.

P-3: odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a KG przeznaczone na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody u¿ytkowej, dostarczane jest poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ ZUK Czersk
i przez niego eksploatowan¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce
w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.

IV. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto

Grupa
odbiorców

P-1
P-2
P-3

Cena za moc ciepln¹
zamówion¹ z³/MW

roczna

rata
miesiêczna

75789,00
75789,00
75789,00

6315,75
6315,75
6315,75

Cena
ciep³a
z³/GJ

Cena
nonika
ciep³a
z³/m3

Stawka op³aty
abonamentowej
z³/p.pom

roczna
27,87
27,87
27,87

10,84
10,84
10,84

72,96
72,96
72,96

Stawki op³at za us³ugi przesy³owe
op³ata sta³a z³/MW

rata
miesiêczna roczna
6,08
6,08
6,08

12646,92
9499,08
8543,88

rata
miesiêczna
1053,91
791,59
711,99

op³ata
zmienna
z³/GJ
3,94
2,72
3,91

Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*)

Grupa
odbiorców

P-1
P-2
P-3

Cena za moc ciepln¹
zamówion¹ z³/MW

roczna

rata
miesiêczna

92462,64
92462,64
92462,64

7705,22
7705,22
7705,22

Cena
ciep³a
z³/GJ

34,00
34,00
34,00

Cena
nonika
ciep³a
z³/m3
13,22
13,22
13,22

Stawka op³aty
abonamentowej
z³/p.pom

roczna
89,04
89,04
89,04

Stawki op³at za us³ugi przesy³owe
op³ata sta³a z³/MW

rata
miesiêczna roczna
7,42
7,42
7,42

15429,24
11588,88
10423,56

rata
miesiêczna
1285,77
965,74
868,63

op³ata
zmienna
z³/GJ
4,81
3,32
4,77

*) uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia ZUK Czersk
pomieszczenia wêz³a cieplnego na zasadach okrelonych
w odrêbnej umowie, stawki op³at za us³ugi przesy³owe
dla tego odbiorcy wylicza siê wg nastêpuj¹cych wzorów:
Ospw = B(Os*Ngppw + Oz*Qgppw + Kpw) : Ngppw
Ozpw = (1-B)(Os*Ngppw + Oz*Qgppw + Kpw) : Qgppw
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Ospw  stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorcy zasilanego z danego wêz³a cieplnego uwzglêdniaj¹c¹ op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/MW]
B  wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe
w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, którego wartoæ wynosi 0,3
Os  okrelon¹ w taryfie stawkê op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której
zaliczany jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie
wêz³a cieplnego na zasadach ustalonych w odrêbnej
umowie [z³/MW]
Ngppw  zamówion¹ moc ciepln¹ przez odbiorcê, który
udostêpnia pomieszczenie wêz³a cieplnego na zasadach
ustalonych w odrêbnej umowie [MW]
Oz  okrelon¹ w taryfie stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której
zaliczany jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie
wêz³a cieplnego na zasadach okrelonych w odrêbnej
umowie [z³/GJ]

Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego odbiorcy, który udostêpnia pomieszczenie wêz³a cieplnego na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [GJ]
Kpw  koszty ponoszone przez ZUK Czersk z tytu³u udostêpniania przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [z³]
Ozpw  stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorcy zasilanego z danego wêz³a, uwzglêdniaj¹c¹ op³aty
z tytu³u najmu pomieszczeñ wêz³a cieplnego [z³/GJ].
2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
2.1.W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹
kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych
z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664), obowi¹zuj¹cych
w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5
i 6 ustawy.
2.2.W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹-
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czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia,
okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy
zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 2.1.
V. Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ZUK Czersk standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
VI. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie, co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Prezes Spó³ki
Z. Nadolski

1505

Gdañsk, 30 wrzenia 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/3819-A/10/2002/I/SK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042, i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, 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)
oraz w zwi¹zku z art. 104 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)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 5 lipca 2002 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej FLUPAL
Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w S³upsku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 001383693
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zatwierdziæ na okres do dnia 31 padziernika 2003 r. ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo taryfê dla ciep³a, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/1041/3819/W/OGD/2002/
SK z dnia 17 czerwca 2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/1026/3819/W/
OGD/2002/SK z dnia 17 czerwca 2002 r.,
w dniu 5 lipca 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Dzia³alnoæ polegaj¹ca na wytwarzaniu ciep³a oraz jego
przesy³aniu i dystrybucji, prowadzona przez Przedsiêbiorstwo na terenie S³upska jest nowo podjêt¹ dzia³alnoci¹,
zatem zgodnie z przepisem § 27 ust. 1 rozporz¹dzenia
taryfowego, Przedsiêbiorstwo okreli³o jednostkowe koszty na podstawie kosztów planowanych dla pierwszego
roku prowadzenia nowej dzia³alnoci gospodarczej. Na-
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tomiast zgodnie z przepisem § 27 ust. 2 rozporz¹dzenia
taryfowego, przedsiêbiorstwa energetyczne podejmuj¹ce now¹ dzia³alnoæ, obliczaj¹ wskanikowe ceny i stawki op³at w przypadkach wskazanych w tym przepisie, przy
czym ¿aden z nich nie ma miejsca w niniejszej sprawie.
Jednoczenie bior¹c pod uwagê fakt, i¿ zgodnie z § 26
ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego wspó³czynnik korekcyjny Xw ustala siê dla danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej, prowadzonej przez przedsiêbiorstwo energetyczne w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciep³o, przy czym
wspó³czynnik ten okrela projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania tego przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo
danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy, w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy.
Przedsiêbiorstwo przez ca³y w/w rok kalendarzowy dzia³alnoci gospodarczej nie prowadzi³o, zatem wspó³czynnik korekcyjny Xw nie zosta³ w niniejszej decyzji ustalony.
Zgodnie z przepisem § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego okres stosowania taryfy nie mo¿e byæ d³u¿szy od
okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw. Jednak¿e, jak wy¿ej wskazano, w przedmiotowej
sprawie nie jest mo¿liwe ustalenie wspó³czynników korekcyjnych Xw, dlatego te¿ nale¿a³o ustaliæ okres stosowania zatwierdzonej 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).
2. Odwo³anie od decyzji 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).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
G³ówny specjalista
M. Szatybe³ko-Po³om

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej FLUPAL
Sp. z o.o.
ul. Boles³awa Krzywoustego 8
76-200 S³upsk
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI
PREZESA URE
z dnia 30 wrzenia 2002 r.
OGD  820/3819-A/10/2002/I/SK
SPIS TRECI
CZÊÆ 1
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ 1
OBJANIENIE POJÊÆ I SKRÓTÓW
U¯YWANYCH W TARYFIE
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, 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),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach ciep³a oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach
lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Przedsiêbiorstwo Energetyki Ciepl-
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nej FLUPAL Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w S³upsku, ul. Boles³awa Krzywoustego 8, 76-200 S³upsk, zwane dalej PEC FLUPAL,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania sta-

nowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o.
2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹.
K1  ród³o ciep³a zlokalizowane w S³upsku przy ulicy
Boles³awa Krzywoustego 8, w którym ciep³o, w postaci pary wodnej, przeznaczonej na procesy technologiczne i na potrzeby c.o., pochodzi z przetworzenia trocin.
CZÊÆ 2
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ
ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
PEC FLUPAL prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a: Nr WCC/1041/3819/W/OGD/2002/
SK z dnia 17 czerwca 2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a: Nr PCC/1026/3819/W/
OGD/2002/SK z dnia 17 czerwca 2002 r.
CZÊÆ 3
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
Grupa A1  odbiorca, któremu ciep³o, w postaci pary
wodnej, wytworzone w ródle ciep³a K1, dostarczane jest
do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i
eksploatowan¹ przez PEC FLUPAL.
Grupa A2  odbiorcy, którym ciep³o, w postaci pary
wodnej, wytworzone w ródle ciep³a K1, przetworzone
nastêpnie w wymienniku na gor¹c¹ wodê, dostarczane
jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne dzier¿awione i eksploatowane przez PEC FLUPAL.

CZÊÆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ BAZOWYCH CEN I STAWEK OP£AT
4.1. Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ z³/MW
Grupa

A1
A2

roczna

rata
miesiêczna

69 756,96
69 756,96

5 813,08
5 813,08

Cena
ciep³a
z³/GJ

Stawki op³at
Cena za us³ugi przesy³owe
nonika
ciep³a
z³/m3
sta³a z³/MW
rata
miesiêczna
7 232,04
602,67
6 041,16
503,43
roczna

24,29
24,29

11,38
11,38

Stawka op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

zmienna
z³/GJ

roczna

rata
miesiêczna

2,42
2,42

140,04
140,04

11,67
11,67

Poz. 1505, 1506
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4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*)

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ z³/MW
Grupa

A1
A2

roczna

rata
miesiêczna

85 103,49
85 103,49

7 091,96
7 091,96

Cena
ciep³a
z³/GJ

Stawki op³at
Cena za us³ugi przesy³owe
nonika
ciep³a
z³/m3
sta³a z³/MW
rata
miesiêczna
8 823,09
735,26
7 370,22
614,18
roczna

29,63
29,63

13,88
13,88

Stawka op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

zmienna
z³/GJ

roczna

rata
miesiêczna

2,95
2,95

170,85
170,85

14,24
14,24

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o
zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664) obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.3.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlanomonta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 4.2.1.
CZÊÆ 5
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
 niedotrzymania przez PEC FLUPAL standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
ZASADY WPROWADZANIA
ZMIANY CEN I STAWEK OP£AT
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni

od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie, odbiorcy zostan¹ powiadomieni pisemnie w terminie, co najmniej 14 dni przed dat¹ ich
obowi¹zywania.
Wiceprezes Zarz¹du
G³ówny Ksiêgowy
A. Dyko-W¹tor

Prezes Zarz¹du
S. Daglis

1506
POROZUMIENIE MIÊDZYGMINNE
zawarte w dniu 18 wrzenia 2002 r. w S³upsku
pomiêdzy:
1. Gmin¹ Miejska S³upsk, reprezentowan¹ przez Zarz¹d
Miasta w osobach:
 Przewodnicz¹cy Zarz¹du  Jerzy Wandzel
 Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du  Zbigniew Rych³y
2. Gmin¹ Kobylnica , reprezentowan¹ przez Zarz¹d Gminy w osobach:
 Przewodnicz¹cy Zarz¹du  Leszek Kuliñski
 Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du  Jerzy Szadkowski
3. Gmin¹ S³upsk, reprezentowan¹ przez Zarz¹d Gminy w
osobach:
 Przewodnicz¹cy Zarz¹du  Mariusz Chmiel
 Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du  Edmund cibisz
§1
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wspó³dzia³anie jego stron w celu opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gmin, uwzglêdniaj¹cych
przebieg obwodnicy miasta S³upska tras¹ po³udniow¹.
§2
1. Strony zobowi¹zuj¹ siê do podjêcia wszystkich niezbêdnych czynnoci maj¹cych na celu zmiany planów zagospodarowania przestrzennego swoich gmin dla potrzeb realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia.
2. Koszty powy¿szych zmian zostan¹ pokryte przez ka¿d¹ ze stron w wysokoci: 50% kosztów ponosi Gmina
Miejska S³upsk, 25% kosztów Gmina Kobylnica, 25%
kosztów Gmina S³upsk.
3. Wysokoæ, terminy i miejsce zap³aty nale¿noci, o których mowa w ust. 2 zostan¹ okrelone przez strony
niniejszego porozumienia w póniejszym terminie.
§3
Powierza siê Gminie Miejskiej S³upsk prowadzenie ca³oci spraw zwi¹zanych z realizacj¹ porozumienia.
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§4

§ 41

Strony zawieraj¹ niniejsze porozumienie na czas nieokrelony.

1. Je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika inny sposób og³aszania przepisów gminnych, miejscowo przyjêtym sposobem publikowania przepisów gminnych,
jest rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych.
2. Przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych, rozumie siê umieszczenie obwieszczeñ na
tablicach og³oszeniowych zlokalizowanych w miejscach powszechnie dostêpnych, a w szczególnoci w
siedzibie Urzêdu Miejskiego,na ulicach i placach oraz
w innych obiektach u¿ytecznoci publicznej, gdzie
wstêp jest wolny dla ka¿dego.

§5
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
stosownego aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem, bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory powsta³e na tle niniejszego porozumienia strony rozstrzygaæ bêd¹ polubownie.
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w 6-ciu egzemplarzach, po
dwa dla ka¿dej ze stron.
Gmina Miejska S³upsk
Zarz¹d Miasta S³upska
Przewodnicz¹cy
J. Wandzel
Wiceprzewodnicz¹cy
Z. Rych³y
Wójt
M. Chmiel
Z-ca Wójta
E. cibisz

Gmina Kobylnica
Zarz¹d Gminy Kobylnica
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy
L. Kuliñski
Z-ca Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Gminy
J. Szadkowski

§ 41 a
1. Obywatele maj¹cy prawo dostêpu do dokumentów
wynikaj¹cych z wykonania przez organy gminy zadañ
publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów
gminy i komisji Rady Miejskiej po ich zatwierdzeniu i
podpisaniu przez osoby uprawnione lub do tego upowa¿nione. Prawo dostêpu nie dotyczy dokumentów
obejmuj¹cych sprawy, których jawnoæ jest ograniczona na mocy ustawy.
2. Dokumenty i protoko³y o których mowa w ust. 1, s¹
udostêpnione w siedzibie Urzêdu Miejskiego, w biurze
obs³ugi Rady Miejskiej i Zarz¹du Miasta do wgl¹du na
miejscu w godzinach pracy urzêdu.
3. Obywatele mog¹ przegl¹daæ udostêpnione dokumenty i protoko³y oraz sporz¹dzaæ z nich w³asnorêczne notatki i odpisy. Ponadto zainteresowani mog¹ uzyskaæ
odp³atnie kserokopie dokumentów wykonane i uwierzytelnione przez uprawnionego pracownika Urzêdu
Miejskiego.
§2

1507
UCHWA£A Nr XXVII/224/01
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 27 lipca 2001 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Czarna
Woda.
Na podstawie art. 11 b, ust. 3, art. 18, ust. 2 pkt 1 i
art. 22, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 696, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Miejskiej Czarna Woda, stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr VIII/62/99 Rady Miejskiej w
Czarnej wodzie z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie Statutu
Gminy Miejskiej Czarna Woda (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64,
poz. 339) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Rozdzia³ VIII  Publikowanie przepisów gminnych,
otrzymuje brzmienie:
Rozdzia³ VIII
Publikowanie przepisów gminnych oraz zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich.

1508
UCHWA£A Nr XIX/151/2001
Rada Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12, ust. 1, ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm., z
1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) Rada gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy Ko³czyg³owach liczbê 8
punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5
procent alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
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§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

1509
UCHWA£A Nr XXXVII/300/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 20 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia odp³atnoci za wiadczenia prowadzonych przez gminê przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Na podstawie art. 5 ust. 5 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada Miejska Sztum uchwala
co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê nastêpuj¹ce op³aty za wiadczenia prowadzonych przez gminê przedszkoli publicznych dla dzieci
przebywaj¹cych w placówce powy¿ej 5 godzin dziennie:
W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie  60 z³ miesiêcznie.
W Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Sztumie  60 z³ miesiêcznie.
W Publicznym Przedszkolu w Czerninie  55 miesiêcznie.
§2
Zwolnienie z odp³atnoci za dany miesi¹c mo¿e nast¹piæ na pisemny wniosek rodziców w przypadku ci¹g³ej
nieobecnoci dziecka co najmniej przez okres 1 miesi¹ca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13
poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.) Rada Miejska w Sztumie
uchwala co nastêpuje:
W Uchwale XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 18 czerwca 2001 r. sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§1
1. W §2 ust. 1 pkt 3 dopisuje siê treæ: z wy³¹czeniem
lokali i nieruchomoci o których mowa w § 4a ust. 1.
2. W § 4 ust. 1 dopisuje siê treæ: z zastrze¿eniem lokali
i nieruchomoci wymienionych w § 4a ust. 2.
3. Po treci §4 dopisuje siê §4a w brzmieniu:
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta i Gminy Sztum do wytypowania nieruchomoci zabudowanych o przeznaczeniu u¿ytkowym i lokali u¿ytkowych wraz z gruntem lub udzia³em do gruntu, do zbycia oraz do wyboru formy zbycia gruntu (sprzeda¿y lub oddanie w
u¿ytkowanie wieczyste).
2. Przyznaje siê prawo pierwszeñstwa nabycia nieruchomoci ich najemcom lub dzier¿awcom lokali u¿ytkowych i nieruchomoci zabudowanych o przeznaczeniu u¿ytkowym pod warunkiem, ¿e nie zalegaj¹ z
op³atami na rzecz administratora i Gminy.
3. Cenê lokali u¿ytkowych i nieruchomoci zabudowanych o przeznaczeniu u¿ytkowym ustala Zarz¹d MiG
w wysokoci nie ni¿szej ni¿ wartoæ okrelona przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego, która jest p³atna najpóniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4. Nabywca pokrywa koszty zwi¹zane z przygotowaniem nieruchomoci do sprzeda¿y tj. zawarcia aktu
notarialnego, wyceny nieruchomoci, sporz¹dzania
dokumentacji geodezyjnej oraz za³o¿enia ksiêgi wieczystej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Sztum.

§3

§3

Wykonanie powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
Sztum.

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

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

1510
UCHWA£A Nr XXXVII/301/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 20 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXIII/282/2001 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania na okres d³u¿szy ni¿
3 lata.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Olesiak

1511
UCHWA£A Nr IV/21/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni jeziora Studzieniczno  K³¹czno  Ryñskie dla obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 20/1, nr 20/4 i czêci dzia³ki nr 20/10 w Przewozie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1511
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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), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r Nr 13, poz. 74, zm.
z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 91 poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) Rada Gminy w Studzienicach uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru dzia³ek nr 20/1, 20/4 oraz czêci dzia³ki nr 20/10
w Przewozie, zwany dalej planem, stanowi¹cy zmianê
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni jeziora Studzieniczno  K³¹czno  Ryñskie zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IX/31/89 Gminnej Rady Narodowej w
Studzienicach z 4 grudnia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 3, poz. 42 z 12 marca 1990 r.)
Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne
§1
Granice planu obejmuj¹ obszar dzia³ek 20/1, 20/4 i czêæ
dzia³ki 20/10 o ³¹cznej powierzchni 1,49 ha.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie zapisów niniejszej uchwa³y
oraz rysunku o nazwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmuj¹cego dzia³kê
Nr 20/1, 20/4 i czêæ dzia³ki 20/10 w Przewozie, wykonanego na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1 000,
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) granica planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§4
Ilekroæ w uchwale bêdzie mowa o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê na rysunku planu, cile obowi¹zuj¹c¹, dziel¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  jest to linia na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów),
3) wysokoci budynku  jest to wysokoæ w metrach,
mierzona od najwy¿szego punktu poziomu przyleg³ego terenu ukszta³towanego naturalnie, do kalenicy dachu dwuspadowego lub innego najwy¿szego punktu
pokrycia kubatury,
4) powierzchni zabudowy  jest to powierzchnia mierzona na poziomie posadzki parteru, zajêta pod obiekty
kubaturowe,
5) poziomie posadowienia parteru budynku  jest to od-

leg³oæ mierzona od posadzki pierwszej kondygnacji
nadziemnej do przyleg³ego terenu w miejscu g³ównego wejcia do budynku,
6) powierzchni czynnej biologicznie  jest to niezabudowana i nieutwardzona czêæ dzia³ki, pokryta rolinnoci¹ o charakterze naturalnym, zieleni¹ urz¹dzon¹ lub
przeznaczona pod uprawy ogrodnicze.
Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§5
Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1 MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Czêæ dzia³ki nr: 20/4, powierzchnia 0,22 ha.
Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane  nie przewiduje siê podzia³u wtórnego.
Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
zagospodarowania terenu:
 na program zagospodarowania dzia³ki sk³ada siê budynek mieszkalny, a tak¿e mo¿liwe budynki gospodarcze i gara¿ na samochody osobowe, dopuszcza
siê po³¹czenie bry³ budynków,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 350 m2,
a powierzchnia zabudowy gospodarczej 20% powierzchni zabudowy ogó³em,
 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy, w odleg³ociach jak na rysunku planu:
 10 m od linii rozgraniczaj¹cych terenów lenych
3 Ls, 4 Ls i od granicy z dzia³k¹ nr 22,
 8 m od granicy z dzia³k¹ nr 21/1,
 wysokoæ budynku mieszkalnego  do 7,5 m. Wysokoæ zabudowy gospodarczej nie mo¿e przekroczyæ wysokoci budynku mieszkalnego. Dopuszcza
siê dominantê wysokociow¹ w postaci wie¿yczki,
 poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego  do 0,5 m ppt.,
 dachy dwuspadowe symetryczne lub czterospadowe,
 rozplanowanie i forma budynków winny tworzyæ harmonijn¹ ca³oæ w krajobrazie.
2 MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Czêæ dzia³ki nr: 20/1, powierzchnia: 0,77 ha.
Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:
 dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni dzia³ki  3000 m2,
 w przypadku podzia³u terenu na dzia³ki, nale¿y zapewniæ do ka¿dej z nich dojazd o szerokoci minimalnej 5,0 m.
Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
zagospodarowania terenu:
 na program zagospodarowania dzia³ki sk³ada siê budynek mieszkalny, a tak¿e mo¿liwe budynki gospodarcze i gara¿ na samochody osobowe, dopuszcza
siê po³¹czenie bry³ budynków,
 ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 500 m2 na ka¿dej z dzia³ek, z czego powierzchnia zabudowy gospodarczej nie wiêcej, jak
20%,
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 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu, w tym w odleg³oci 10 m od granicy terenów lenych 5 Ls i 6 Ls oraz w odleg³ociach odpowiednio 10 m i 27 m od granicy lasów w s¹siedztwie
obszaru planu,
 wysokoæ zabudowy mieszkaniowej: do 9 m. Wysokoæ zabudowy gospodarczej nie mo¿e przekroczyæ
wysokoci budynku mieszkalnego,
 poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego
do 60 cm ppt.,
 dachy dwuspadowe, symetryczne lub czterospadowe
 rozplanowanie i forma budynków winny tworzyæ harmonijn¹ ca³oæ w krajobrazie.
3 Ls  teren leny
czêæ dzia³ki nr 20/4, powierzchnia 0,21 ha,
4 Ls  teren leny
czêæ dzia³ki nr 20/4, powierzchnia 0,08 ha,
5 Ls  teren leny
czêæ dzia³ki nr 20/4, powierzchnia 0,05 ha,
6 Ls  teren leny
czêæ dzia³ki nr 20/4, powierzchnia 0,03 ha,
KDw  droga dojazdowa wewnêtrzna, zapewniaj¹ca obs³ugê komunikacyjn¹ dla terenów 1MN i 2MN.
czêæ dzia³ki nr 20/10, powierzchnia 0,13 ha.
 minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
5,0 m, jak na rysunku planu,
 szerokoæ jezdni 3,0 m,
 nawierzchnia drogi  przepuszczalna,
 w liniach rozgraniczaj¹cych drogi zrealizowaæ sieci
uzbrojenia podziemnego.

 wody opadowe z dróg dojazdowych i placów postojowych odprowadziæ powierzchniowo do gruntu, poprzez
stosowanie nawierzchni przepuszczalnych. Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych do gruntu, z zastosowaniem studni ch³onnych, lub te¿ wykorzystanie ich dla uzupe³nienia bilansu wodnego projektowanej zabudowy,
 odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach, w miarê mo¿liwoci segregowaæ, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów,
 zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych z preferencj¹ wykorzystania: gazu ziemnego, oleju opa³owego, drewna zgazyfikowanego, itp. lub energii pochodz¹cej ze róde³ odnawialnych, za wyj¹tkiem energii wiatru,
 ustala siê wyposa¿enie obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹ skanalizowan¹, doprowadzon¹ z przebiegaj¹cej
w s¹siedztwie drogi gminnej,
 zaopatrzenie w energiê z sieci nn. zgodnie z warunkami technicznymi, okrelonymi przez gestora sieci.

Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie komunikacji, in¿ynierii
rodowiska, elektroenergetyki i telekomunikacji

Dopuszczalny poziom ha³asu w granicach planu nie
powinien przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.

§6

§ 10

Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do dzia³ek budowlanych z drogi gminnej prowadz¹cej do jeziora, poprzez drogê dojazdow¹ wewnêtrzn¹ KDW,
 szerokoæ dojazdu do obiektów na terenie 1MN: 5,0m,
jak na rysunku planu.
 w granicach terenów 1MN i 2MN nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla sta³ych i okresowych u¿ytkowników,
 powierzchnie dojazdowe i postojowe urz¹dziæ jako
nawierzchnie przepuszczalne.
§7
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego we wsi
Przewóz,
 cieki bytowe docelowo odprowadziæ do sieci kanalizacji sanitarnej planowanej w drodze dojazdowej wewnêtrznej KDw i dalej planowanym zbiorowym systemem kanalizacji Przewóz  Studzienice oraz istniej¹cym systemem kanalizacyjnym Studzienice  Ugoszcz
na oczyszczalniê cieków w Ugoszczy. Do czasu realizacji planowanego systemu kanalizacyjnego dopuszcza siê odprowadzanie cieków do gruntu, po ich
oczyszczeniu w stopniu zgodnym z obowi¹zuj¹cymi
przepisami, na przydomowych oczyszczalniach cieków, zlokalizowanych w granicach terenów 1 MN i
2 MN. W przypadku podzia³u terenu 2 MN dopuszcza
siê realizacjê tylko jednej oczyszczalni przydomowej,
wspólnej dla wydzielonych dzia³ek,

Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie ochrony
rodowiska i zdrowia ludzi
§8
W granicach opracowania wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko.
§9

Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzianej pod zabudowê winna wynosiæ nie mniej, ni¿ 70% jej
powierzchni.
Rozdzia³ 6
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 11
Zaopatrzenie w wodê w warunkach specjalnych odbywaæ siê bêdzie z ujêcia wody w Studzienicach.
§ 12
Dla celów ewakuacji ludnoci wskazuje siê drogê powiatow¹ nr 39 390.
§ 13
Dla projektowanych budynków ustala siê potrzebê zaprojektowania i wykonania owietlenia wewnêtrznego i
zewnêtrznego w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej.
Rozdzia³ 7
Ustalenia koñcowe
§ 14
Do czasu realizacji przeznaczeñ ustalonych w planie,
poszczególne tereny pozostawia siê w dotychczasowym
u¿ytkowaniu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1511, 1512
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§ 15
Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, o której mowa w art. 36 poz. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 10%.
§ 16
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia planu przestrzennego zagospodarowania obszaru zlewni jezior Studzieniczno  K³¹czno  Ryñskie wymienionego w
§ 1 Uchwa³y.
§ 17
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do niezw³ocznego
przedstawienia Wojewodzie Uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹, w celu oceny zgodnoci z prawem oraz
spowodowania jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, a tak¿e umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem planu na okres
14 dni na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Studzienicach.
§ 18
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 17, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

1512
UCHWA£A Nr IV/22/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni jeziora Studzieniczno  K³¹czno  Ryñskie dla obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 20/9, i czêæ dzia³ki nr 20/10 w Przewozie
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r Nr 13, poz. 74, zmiany:
z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 91 poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) Rada Gminy w Studzienicach uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru dzia³ki nr 20/9 oraz czêci dzia³ki nr 20/10 w Przewozie, zwany dalej planem, stanowi¹cy zmianê planu
przestrzennego zagospodarowania obszaru zlewni jeziora Studzieniczno  K³¹czno  Ryñskie, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr IX/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Studzienicach z 4 grudnia 1989r. (Dz.Urz. Woj. S³upskiego
Nr 3, poz. 42 z 12 marca 1990 r.).

Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne
§1
Granice planu obejmuj¹ obszar dzia³ki nr 20/9 i czêci
dzia³ki nr 20/10 o ³¹cznej powierzchni 1,868 ha.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie zapisów niniejszej uchwa³y
oraz rysunku o nazwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmuj¹cego dzia³kê
Nr 20/9 i czêæ dzia³ki 20/10 w Przewozie, wykonanego
na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1 000, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Na rysunku, o którym mowa w § 2, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) granica planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia cyfrowo-literowe i literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
§4
Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê na rysunku planu, cile obowi¹zuj¹c¹, dziel¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów,
3) powierzchni zabudowy  jest to powierzchnia mierzona na poziomie posadzki parteru. zajêta pod obiekty
kubaturowe,
4) wysokoci budynku  jest to wysokoæ w metrach,
mierzona od najwy¿szego punktu poziomu przyleg³ego terenu ukszta³towanego naturalnie, do kalenicy dachu dwuspadowego lub innego najwy¿szego punktu
pokrycia kubatury,
5) poziomie posadowienia parteru budynku  odleg³oæ
mierzona od posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej do przyleg³ego terenu w miejscu g³ównego wejcia do budynku,
6) powierzchni czynnej biologicznie  jest to niezabudowana i nieutwardzona czêæ dzia³ki, pokryta rolinnoci¹ o charakterze naturalnym, zieleni¹ urz¹dzon¹ lub
przeznaczona pod uprawy ogrodnicze.
Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§5
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi. Ustalenia
szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
1 MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Czêæ dzia³ki nr: 20/9, powierzchnia: 1,43 ha.
Zasady i warunki podzia³u terenu:
 dopuszcza siê podzia³ terenu maksymalnie na 3 dzia³ki
budowlane, pod warunkiem zachowania minimalnej
powierzchni dzia³ki  4000 m2 i zapewnienia dla ka¿dej
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z wydzielonych dzia³ek dostêpnoci komunikacyjnej z
drogi powiatowej DP 39 390.
Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
zagospodarowania terenu:
 na program zagospodarowania dzia³ki sk³ada siê budynek mieszkalny, a tak¿e mo¿liwe budynki gospodarcze i gara¿ na samochody osobowe. Dopuszcza siê po³¹czenie bry³ budynków. Zagospodarowanie nieruchomoci powinno zapewniaæ miejsca postojowe dla pojazdów jej u¿ytkowników. Dopuszcza siê realizacjê na
dzia³ce urz¹dzeñ rekreacyjnych takich jak: basen k¹pielowy, korty tenisowe, boiska do gier,
 mo¿liwa jest indywidualna, nowatorska forma projektowanych budynków, jednak winny one tworzyæ harmonijn¹ ca³oæ w krajobrazie,
 zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych,
 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w tym w odleg³oci 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu 2Ls i od granicy lasów w s¹siedztwie obszaru planu,
 maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna
przekraczaæ 15% powierzchni dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy w najwy¿szym punkcie pokrycia
kubatury nie powinna przekraczaæ 10,0 m. Dopuszcza
siê realizacjê dominanty wysokociowej, np. w formie
wie¿yczki,
 nale¿y zapewniæ bezpieczeñstwo u¿ytkowników terenu od przebiegaj¹cej linii elektroenergetycznej SN,
oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2 Ls  teren leny
czêæ dzia³ki nr 20/9, powierzchnia 0,17 ha,
3 Ls  teren leny
czêæ dzia³ki nr 20/9, powierzchnia 0,1 ha,
4 Ls  teren leny
czêæ dzia³ki nr 20/9, powierzchnia 0,11 ha,
KDP  teren drogi powiatowej DP 39 390 klasy L
czêæ dzia³ki nr 20/9 i czêæ dzia³ki 20/10, powierzchnia
0,038 ha.
 odleg³oæ linii rozgraniczaj¹cej terenu KDP i terenów
1MN, 2Ls od osi jezdni  10,0 m, jak na rysunku planu,
 w liniach rozgraniczaj¹cych terenu pozostawia siê do
dalszej eksploatacji kabel elektroenergetyczny nn. i dopuszcza realizacjê planowanych sieci uzbrojenia podziemnego: sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
kabla telekomunikacyjnego.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie komunikacji, in¿ynierii
rodowiska, elektroenergetyki i telekomunikacji
§6
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do dzia³ki z drogi powiatowej DP 39 390 przez
wjazd bramowy,
 szerokoæ dojazdu przewidzianego w granicach terenu
1MN w s¹siedztwie terenów lenych 2Ls i 3Ls  6,0 m,
jak na rysunku planu,
 w granicach dzia³ki budowlanej nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla sta³ych i okresowych u¿ytkowników,
 powierzchnie dojazdowe i postojowe wykonaæ jako
nawierzchnie przepuszczalne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Zasady obs³ugi w zakresie in¿ynierii rodowiska, elektroenergetyki i telekomunikacji:
 zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego we
wsi Przewóz. Alternatywnie dopuszcza siê wykonanie indywidualnej studni g³êbinowej, zrealizowanej
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi na terenie 1 MN  wspólnej dla wszystkich dzia³ek, w przypadku dokonania podzia³u terenu,
 cieki bytowe docelowo odprowadziæ do sieci kanalizacji sanitarnej planowanej w drodze powiatowej DP 39 390 i dalej zbiorowym systemem kanalizacji Przewóz  Studzienice (planowanym) oraz istniej¹cym systemem kanalizacyjnym Studzienice 
Ugoszcz na oczyszczalniê cieków w Ugoszczy. Do
czasu realizacji grupowego systemu kanalizacyjnego, dopuszcza siê odprowadzanie cieków do gruntu, po ich oczyszczeniu w stopniu zgodnym z obowi¹zuj¹cymi przepisami na oczyszczalni przydomowej  wspólnej dla wszystkich dzia³ek w przypadku
dokonania podzia³u terenu, zlokalizowanej na terenie 1MN,
 W przypadku realizacji indywidualnego ujêcia wody
oczyszczalniê przydomow¹ zlokalizowaæ poza obszarem stref ochronnych ujêcia,
 wody opadowe odprowadzaæ do w ca³oci do gruntu  z powierzchni dojazdowych i postojowych, poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych,
z po³aci dachowych do gruntu, z zastosowaniem
studni ch³onnych, mo¿liwe te¿ wykorzystanie ich dla
uzupe³nienia bilansu wodnego projektowanej zabudowy,
 odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach, w miarê mo¿liwoci segregowaæ, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów,
 zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych z
preferencj¹ wykorzystania: gazu ziemnego, oleju
opa³owego, drewna zgazyfikowanego, itp. lub energii pochodz¹cej ze róde³ odnawialnych, za wyj¹tkiem energii wiatru,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci nn. na warunkach ustalonych przez w³aciciela
sieci
 nale¿y zapewniæ gestorowi sieci dostêp z drogi publicznej do istniej¹cej linii elektroenergetycznej SN
dla celów usuwania awarii i bie¿¹cej konserwacji.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie ochrony
rodowiska i zdrowia ludzi
§8
W granicach opracowania wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko.
§9
Dopuszczalny poziom ha³asu w granicach planu nie
powinien przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
§ 10
Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzianej pod zabudowê winna wynosiæ nie mniej, ni¿ 70% jej
powierzchni.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1512, 1513
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Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie ochrony gruntów rolnych
§ 11
Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê u¿ytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego: grunty
orne kl. VI o ³¹cznej powierzchni 1,43 ha.
Rozdzia³ 6
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 12
1. Dla warunków ograniczonych dostaw wody, przy zapewnionej dostawie energii elektrycznej  z istniej¹cej
studni g³êbinowej zlokalizowanej na dzia³ce nr 75/1 w
obrêbie Studzienice.
2. Dla warunków ograniczonych dostaw wody, przy braku dostaw energii elektrycznej  z jeziora.
§ 13
Dla celów ewakuacji ludnoci wskazuje siê drogê powiatow¹ nr 39 390.
§ 14
Dla projektowanych budynków ustala siê potrzebê zaprojektowania i wykonania owietlenia wewnêtrznego i
zewnêtrznego w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej.
Rozdzia³ 7
Ustalenia koñcowe
§ 15
Do czasu realizacji przeznaczeñ ustalonych w planie,
poszczególne tereny pozostawia siê w dotychczasowym
u¿ytkowaniu.
§ 16
Ustala siê stawkê w wysokoci 10%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 17
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia planu przestrzennego zagospodarowania obszaru zlewni jezior Studzieniczno  K³¹czno  Ryñskie wymienionego w
§ 1 Uchwa³y.
§ 18
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do niezw³ocznego
przedstawienia Wojewodzie Uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹, w celu oceny zgodnoci z prawem oraz
spowodowania jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, a tak¿e umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem planu na okres
14 dni na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Studzienicach.

1513
UCHWA£A Nr IV/20/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych we wsi Studzienice  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Studzienice i miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni jeziora Studzieniczno  K³¹czno  Ryñskie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r Nr 13, poz. 74, zm.
z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 91 poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) Rada Gminy w Studzienicach uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych we wsi Studzienice, obejmuj¹cych dzia³kê 224/5 i czêæ dzia³ki 224/6  zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Studzienice, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr X/9/92 Rady
Gminy w Studzienicach z dnia 19 lutego 1992 r. (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego z 1992 r. Nr 27, poz. 236) oraz zmianê
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni jeziora Studzieniczno-K³¹czno-Ryñskie zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Studzienicach z dnia 4 grudnia
1989 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1991 r. Nr 2, poz. 2).
Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne
§1
Granice planu obejmuj¹ obszar dzia³ki nr 224/5 i czêci
dzia³ki nr 224/6 o ³¹cznej powierzchni 0,2432 ha.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie zapisów niniejszej uchwa³y
oraz rysunku o nazwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych we wsi Studzienice wykonanego na mapie sytuacyjno-wysokociowej
w skali 1:500, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y.

§ 19

§3

Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 18, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.

Na rysunku, o którym mowa w §1, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) granica planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski
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§4

Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê na rysunku planu, cile obowi¹zuj¹c¹, dziel¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów,
3) wysokoci budynku  jest to wysokoæ w metrach,
mierzona od najwy¿szego punktu poziomu przyleg³ego terenu ukszta³towanego naturalnie do kalenicy dachu dwuspadowego lub innego najwy¿szego punktu
pokrycia kubatury,
4) powierzchni zabudowy  jest to powierzchnia mierzona na poziomie posadzki parteru. zajêta pod obiekty
kubaturowe,
5) powierzchni czynnej biologicznie  jest to niezabudowana i nieutwardzona czêæ dzia³ki, pokryta rolinnoci¹ o charakterze naturalnym, zieleni¹ urz¹dzon¹ lub
przeznaczona pod uprawy ogrodnicze.
Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§5
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny oznaczone symbolami literowymi, wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi. Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹
nastêpuj¹ce:
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dzia³ka nr 224/5, powierzchnia: 0,2272 ha.
1. Na program zagospodarowania dzia³ki sk³ada siê budynek mieszkalny, a tak¿e mo¿liwe budynki gospodarcze i gara¿ na samochody osobowe. W przypadku realizacji zabudowy gospodarczej, kompozycja ca³oci
zespo³u winna nawi¹zywaæ do tradycyjnej zabudowy
zagrodowej, dopuszcza siê po³¹czenie bry³ budynków.
ciany projektowanych budynków sytuowaæ równolegle do granic dzia³ki. Zagospodarowanie nieruchomoci powinno zapewniaæ miejsca postojowe dla pojazdów jej u¿ytkowników.
2. Budynek mieszkalny jednorodzinny o maksymalnej
wysokoci 9,0 m.
3. Budynki gospodarcze o wysokoci do 6,0 m. Powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych nie
powinna przekraczaæ 30% ³¹cznej powierzchni zabudowy.
4. Poziom posadowienia parterów do 0,5 m ponad poziom otaczaj¹cego terenu.
5. Minimalna odleg³oæ projektowanej zabudowy od ciany lasu  15,0 m.
6. Dachy na budynkach strome, symetryczne, dwuspadowe. Wyklucza siê pokrycie ondulin¹, blach¹ trapezow¹ lub fa³dow¹.
7. Zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych.
8. £¹czna powierzchnia zabudowy na dzia³ce nie powinna przekraczaæ 550 m2.
9. Nie dopuszcza siê wtórnego podzia³u terenu.
KD  teren komunikacji
czêæ dzia³ki nr 224/6, Powierzchnia: 0,016 ha.
Przeznacza siê teren dla urz¹dzenia drogi wewnêtrznej
dojazdowej, obs³uguj¹cej projektowan¹ zabudowê
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mieszkaniow¹. Szerokoæ w liniach rozgraniczenia 5,0 m.
dopuszczalna nawierzchnia ziemna bez wydzielenia jezdni i chodników.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie komunikacji, in¿ynierii
rodowiska, elektroenergetyki i telekomunikacji
§6
1. Obs³uga komunikacyjna dzia³ki z terenu KD  dzia³ki
224/6, na której notarialnie ustanowiono s³u¿ebnoæ
przechodu i przejazdu dla ka¿doczesnych w³acicieli i
u¿ytkowników dzia³ki 224/5. Przewiduje siê na dzia³ce
224/6 realizacjê drogi wewnêtrznej dojazdowej, docelowo w³¹czonej do drogi powiatowej nr 39 388 Pó³czno  Os³awa  Studzienice.
2. Ustala siê dla nowoprojektowanych przejazdów i placów postojowych w granicach planu nawierzchnie wykonane z materia³ów zapewniaj¹cych przenikalnoæ
wód opadowych.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi dzia³ki i zabudowy urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego we wsi Studzienice zasilanego ujêciem wody
we wsi Studzienice.
2. cieki bytowe odprowadziæ do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej zbiorowym systemem kanalizacyjnym Studzienice  Ugoszcz na oczyszczalniê cieków w Ugoszczy.
3. Wody opadowe z dróg dojazdowych i placów postojowych w granicach opracowania odprowadzaæ powierzchniowo do gruntu, poprzez stosowanie nawierzchni przepuszczalnych. Odprowadzenie wód opadowych z dachów do gruntu, z zastosowaniem studni
ch³onnych, lub te¿ wykorzystanie ich dla uzupe³nienia
bilansu wodnego projektowanej zabudowy.
4. Odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a
nastêpnie wywoziæ na gminne sk³adowisko odpadów.
5. Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a ciep³a.
Do przygotowania energii cieplnej wykorzystywaæ paliwa ekologiczne np. gaz ziemny, olej opa³owy, drewno zgazyfikowane itp.
6. Zaopatrzenie w gaz przewodowy z sieci gazowej planowanej do realizacji we wsi Studzienice
7. Dostawa energii elektrycznej odbywaæ siê bêdzie z sieci
energetycznej we wsi Studzienice, na podstawie warunków technicznych przy³¹czenia okrelonych w umowie zawartej z gestorem sieci.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie ochrony
rodowiska i zdrowia ludzi
§8
W granicach opracowania wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko.
§9
Dopuszczalny poziom ha³asu w granicach planu nie
powinien przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
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§ 10

§ 19

Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzianej pod zabudowê winna wynosiæ nie mniej, ni¿ 70% jej
powierzchni.

Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 18, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.

Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie ochrony gruntów rolnych

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

§ 11
Przeznacza siê 0,2432 ha u¿ytków rolnych kl. VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze i nielene.
Rozdzia³ 6
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 12
Zaopatrzenie w wodê w warunkach specjalnych odbywaæ siê bêdzie:
1) dla warunków ograniczonych dostaw wody, przy zapewnionej dostawie energii elektrycznej  z istniej¹cej
studni g³êbinowej zlokalizowanej na dzia³ce nr 75/1
w obrêbie Studzienice,
2) dla warunków ograniczonych dostaw wody, przy
braku dostaw energii elektrycznej  z jeziora
§ 13
Dla projektowanych budynków ustala siê potrzebê zaprojektowania i wykonania owietlenia wewnêtrznego i
zewnêtrznego w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej.
§ 14
Dla celów ewakuacji ludnoci wskazuje siê drogê powiatow¹ nr 39 388.
Rozdzia³ 7
Ustalenia koñcowe
§ 15
Do czasu realizacji przeznaczeñ ustalonych w planie,
poszczególne tereny pozostawia siê w dotychczasowym
u¿ytkowaniu.
§ 16
Ustala siê stawkê w wysokoci 10%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 17
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Studzienice oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni
jeziora Studzieniczno-K³¹czno-Ryñskie, wymienionych na
wstêpie Uchwa³y.
§ 18
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do niezw³ocznego
przedstawienia Wojewodzie Uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹, w celu oceny zgodnoci z prawem oraz
spowodowania jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, a tak¿e umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem planu na okres
14 dni na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Studzienicach.
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UCHWA£A Nr LV/441/2002
Rady Gminy w Wejherowie
z dnia 17 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Wejherowo w obrêbie Gowino (Gowino I).
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, 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.) na
wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino o pow. 54,54 ha,
którego granice okrela siê nastêpuj¹co:
 po drodze gminnej nr ew. 320 (wraz z drog¹), od
granicy pomiêdzy dzia³kami 310 i 311 do granicy
pomiêdzy dzia³kami 313/15 i 315/2, dalej po granicy
dzia³ek nr 313/15, 313/16, 313/17, 313/18, 313/22 do
granicy z dzia³k¹ 294, nastêpnie po granicy pomiêdzy dzia³kami 313/22 i 294 do granicy z dzia³k¹ 295/2,
dalej granic¹ miêdzy dzia³kami 295/2 i 294 do drogi
gminnej nr ewid. 290, nastêpnie drog¹ (z wy³¹czeniem drogi) do granicy pomiêdzy dzia³kami 299/5 i
298/1, dalej granic¹ pomiêdzy dzia³k¹ 298/1 a dzia³kami 299/5, 299/2, i 300 do granicy dzia³ki 313/22 i
nastêpnie granicami pomiêdzy t¹ dzia³k¹ a dzia³kami o nr 300, 309/6, 311 i 312/2 na wysokoæ siedliska gospodarstwa rolnego i w linii prostej od siedliska na dzia³ce 313/22 i na dzia³ce 311 do granicy
pomiêdzy t¹ dzia³k¹ i dzia³k¹ 310, dalej t¹ granic¹ do
drogi gminnej nr 320.
ROZDZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru na 27 terenów (ponumerowanych od 01 do 027) i 30 dróg (ponumerowanych od
K1 do K30), wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
oraz ustala siê ich przeznaczenie i zasady zagospodarowania.
2. Uchwalony plan sk³ada siê:
1) z tekstu stanowi¹cego treæ niniejszej uchwa³y,
2) z rysunku w skali 1:2000, stanowi¹cego za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y, zatytu³owanego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w gminie Wejherowo obejmuj¹cego obszar okrelony jako Gowino I.
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ROZDZIA£ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
 KARTY TERENU I KARTY DRÓG:
§3
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 01
MNR,U, P
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,6928
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa  siedlisko rolnicze, us³ugi,
rzemios³o i produkcja
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy
z mo¿liwoci¹ ich rozbudowy i modernizacji;
wskazana rehabilitacja i uporz¹dkowanie siedliska do form nawi¹zuj¹cych do budynków i zagrody tradycyjnej,
 nowe obiekty powinny powstawaæ jako uzupe³nienie istniej¹cej zabudowy z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca,
 dopuszcza siê wprowadzenie us³ug, rzemios³a i
produkcji w tym produkcji rolniczej w obiektach
o du¿ej kubaturze, usytuowanych w g³êbi dzia³ki,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie
10,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,0 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 2000 m2,

6.

7.

8.

9.
10.
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 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obwi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K30,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K1 lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem
do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹ K1,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia
3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz.
294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
02 MN
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2. POWIERZCHNIA W HA: 2,6726
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków; w momencie rozbudowy i modernizacji
warunki zabudowy ustala siê jak dla nowych
obiektów,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0
m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 45o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni,
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K2, K3, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K2, K3, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
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6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K2, K3;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K2, K3;
e) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K, K2, K3, lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej kanalizacji;
c) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
d) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) zakaz nowych wjazdów z drogi powiatowej K1,
b) obs³uga komunikacyjna z dróg dojazdowych K2 i
K3;
c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 03
MNR,U, P
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,2903
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa  siedlisko rolnicze, us³ugi,
rzemios³o i produkcja
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy
z mo¿liwoci¹ ich rozbudowy i modernizacji;
wskazana rehabilitacja i uporz¹dkowanie siedliska do form nawi¹zuj¹cych do budynków i zagrody tradycyjnej,
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 nowe obiekty powinny powstawaæ jako uzupe³nienie istniej¹cej zabudowy z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca,
 dopuszcza siê wprowadzenie us³ug, rzemios³a i
produkcji w tym produkcji rolniczej w obiektach
o du¿ej kubaturze, usytuowanych w g³êbi dzia³ki,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie
10,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,0 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni,
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 2000 m2,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obwi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej z rerenami o innych funkcjach, z
mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K3;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi K3;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K3, lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci
nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków
technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach ro-

7.

8.

9.
10.
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popochodnych i piasku do zbiorników lub rowów
melioracyjnych;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych
pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;
 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê K3,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
04 ZP,W
2. POWIERZCHNIA W HA: 1,6244
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
zieleñ parkowa wraz z ciekiem wodnym
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy,
b) wskazane jest urz¹dzenie terenu zieleni¹ wysok¹ i
nisk¹ zgodnie z warunkami siedliskowymi,
c) dopuszcza siê wprowadzanie urz¹dzeñ zwi¹zanych
z regulacj¹ cieku wodnego,
d) dopuszcza siê wprowadzanie ma³ej architektury:
altany, cie¿ki, place zabaw, mostki itp.
e) preferowane stosowanie materia³ów naturalnych:
drewno, kamieñ itp.
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6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K1;
b) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
c) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) nie ustala siê.
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia
3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz.
294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
05 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 1,2030
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków; w momencie rozbudowy i modernizacji
warunki zabudowy ustala siê jak dla nowych
obiektów,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabu-
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dowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 40o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K6, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K6;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi K6;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K6, lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci
nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków
technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji wg
grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) zakaz wjazdów z drogi powiatowej K1,
b) obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej K6;
c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 uzup.,
zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3 wrzenia
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294) nale¿y
zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
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9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
06 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,8879
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Funkcja preferowana  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
funkcja alternatywna  zabudowa szeregowa, bliniacza lub ma³e domy mieszkalne w postaci zintegrowanego dzia³ania inwestorskiego
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
a) dla zintegrowanej zabudowy inwestorskiej dopuszcza siê zabudowê szeregow¹, bliniacz¹ lub
ma³e domy mieszkalne; dla ca³ego obszaru nale¿y wykonaæ koncepcjê zagospodarowania terenu;
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków; w momencie rozbudowy i modernizacji
warunki zabudowy ustala siê jak dla nowych
obiektów,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dla zabudowy szeregowej i ma³ych domów mieszkalnych dopuszcza siê maksymaln¹ wysokoæ
12,0 m liczon¹ od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 40o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia-
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³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych
do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej
dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy
bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u na
dzia³ki: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  1000 m2 (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym
do uchwa³y), dla dzia³añ zintegrowanych dzia³añ
inwestorskich  dopuszcza siê dla zabudowy szeregowej mini 400 m2, dla ma³ych domów rodzinnych min 1000 m2, dla zabudowy bliniaczej min
600 m2,
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi gminnej (ul. D³uga);
d) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych drogi K6, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki; dopuszcza siê
podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi gminnej
(ul. D³ugiej) i droga K6;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi gminnej (ul. D³ugiej)
i drogi K6;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K6, lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci
nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków
technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów i powierzchni biologicznie czynnej  powierzchniowo do
gruntu; z placów manewrowych, parkingów i dróg
dojazdowych  po podczyszczeniu w separatorach
ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów
melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji wg
grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z drogi gminnej (ul. D³uga) i
drogi K6;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 uzup.,
zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3 wrzenia
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294) nale¿y
zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
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b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
07 MN, U
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,8140
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Funkcja preferowana: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
Funkcja towarzysz¹ca: us³ugi rozumiane jako us³ugi
bytowe i handel o niskim stopniu uci¹¿liwoci.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do uk³adu zagrodowego z wytworzonym
wewnêtrznym dziedziñcem pomiêdzy budynkami,
budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi,
 zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa
nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni
u¿ytkowej budynku;
 dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.;
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki
jak dla nowej zabudowy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0
m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
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 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K5;
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1 i K5,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1 i K5,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi 1, i K6 lub minioczyszczalni przydomowych z
drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem
do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne
komunalne przedsiêbiorstwo.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) zakaz bezporednich wjazdów z drogi powiatowej
K1,
b) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi wewnêtrzne K5,
c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
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8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia
3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz.
294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
8 MN, U
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,1249
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Funkcja preferowana: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
Funkcja towarzysz¹ca: us³ugi rozumiane jako us³ugi
bytowe i handel o niskim stopniu uci¹¿liwoci.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do uk³adu zagrodowego z wytworzonym
wewnêtrznym dziedziñcem pomiêdzy budynkami,
budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi,
 zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa
nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni
u¿ytkowej budynku;
 dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.;
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki
jak dla nowej zabudowy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
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 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni,
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1 oraz drogi gminnej (ul. D³uga).
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K1, K5 i
drogi gminnej (ul. D³ugiej),
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi K1 i drogi gminnej
(ul. D³ugiej),
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K1 i drogi gminnej (ul. D³uga), lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym;
na obszarze nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt
kontroli jakoci cieków technologicznych przed ich
odprowadzeniem do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne
komunalne przedsiêbiorstwo.
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7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) zakaz bezporednich wjazdów z drogi powiatowej K1,
b) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹ (ul. D³ug¹) lub drog¹ K5,
c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia
3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz.
294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
9 MN, U
2. POWIERZCHNIA W HA: 1,0113
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Funkcja preferowana: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
Funkcja towarzysz¹ca: us³ugi rozumiane jako us³ugi
bytowe i handel o niskim stopniu uci¹¿liwoci.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do uk³adu zagrodowego z wytworzonym
wewnêtrznym dziedziñcem pomiêdzy budynkami,
budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi, obiekty nie spe³niaj¹ce zasad planu powinny byæ stopniowo poddane rehabilitacji,
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów;
w momencie przebudowy i modernizacji warunki
zabudowy ustalone jak dla nowej zabuddowy,
 zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa
nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni
u¿ytkowej budynku;
 dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.;
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki
jak dla nowej zabudowy;
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 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni,
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1 oraz od drogi K14 (ul. Jeziorna);
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K14 (ul. Jeziorna).
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1 K5 i K14,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1,K5 i K14
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K5, i K14, lub minioczyszczalni przydomowych
z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem
do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
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 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce
wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y
gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i
okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) zakaz nowych zjazdów z drogi powiatowej K1,
b) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹ (ul. Jeziorn¹) i droge K5,
c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia
3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz.
294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
10 MNR,U, P
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,7966
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa  siedlisko rolnicze, us³ugi,
rzemios³o i produkcja
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy
z mo¿liwoci¹ ich rozbudowy i modernizacji;
wskazana rehabilitacja i uporz¹dkowanie siedliska do form nawi¹zuj¹cych do budynków i zagrody tradycyjnej,
 nowe obiekty powinny powstawaæ jako uzupe³nienie istniej¹cej zabudowy z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca,
 dopuszcza siê wprowadzenie us³ug, rzemios³a i
produkcji w tym produkcji rolniczej w obiektach
o du¿ej kubaturze, usytuowanych w g³êbi dzia³ki,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
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przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie10,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,0 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni,
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 2000 m2,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obwi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1;
 linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K4, z mo¿liwoci¹ wycofania
budynków w g³¹b dzia³ki
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K1 lub K4;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi K1 lub K4;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty budowlane nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ, a
zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ; na terenie
posesji nale¿y przewidzieæ punkt kontroli cieków
technologicznych przez odprowadzeniem do kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K1
lub K4;
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów
melioracyjnych;
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e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych
pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;
 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê powiatow¹ K1  zakaz tworzenia nowych zjazdów,
b) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê dojazdow¹ K4;
c) Miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
11 MN, U
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,4156
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Funkcja preferowana: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
Funkcja towarzysz¹ca: us³ugi rozumiane jako us³ugi
bytowe i handel o niskim stopniu uci¹¿liwoci.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do uk³adu zagrodowego z wytworzonym
wewnêtrznym dziedziñcem pomiêdzy budynkami,
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budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi, obiekty nie spe³niaj¹ce zasad planu powinny byæ stopniowo poddane rehabilitacji,
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów;
w momencie przebudowy i modernizacji warunki
zabudowy ustalone jak dla nowej zabuddowy,
 zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa
nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni
u¿ytkowej budynku;
 dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.;
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki
jak dla nowej zabudowy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni,
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K1;
 linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K4, z mo¿liwoci¹ wycofania
budynków w g³¹b dzia³ki;
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
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a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1 i K4,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1 i K4
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K5, i K14, lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych
pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych zjazdów z
drogi powiatowej,
b) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê K4 i K5,
c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
12 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 4,0495

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 45o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni,
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K13;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K4, z mo¿liwoci¹
wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K4, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych terenu o symbolu
14MR,U,P. z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w
g³¹b dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
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a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K4, K5,
K7, K13;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K4, K5, K7, K13;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K4, K5, K7, K13 lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze
nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli
jakoci cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K4, K5,
K7, K13;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia
3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz.
294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
13 ZP
2. POWIERZCHNIA W HA: 3, 6579
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zieleñ urz¹dzona
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy,
b) wskazane jest urz¹dzenie terenu zieleni¹ wysok¹ i
nisk¹ zgodnie z warunkami siedliskowymi,
c) dopuszcza siê wprowadzanie urz¹dzeñ zwi¹zanych
z regulacj¹ cieku wodnego,
d) dopuszcza siê wprowadzanie ma³ej architektury: altany, cie¿ki, place zabaw, mostki itp.
e) preferowane stosowanie materia³ów naturalnych:
drewno, kamieñ itp.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:

7.
8.

9.
10.
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a) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K13;
b) Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
c) Odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) nie ustala siê.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
14 MNR,U, P
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,2814
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa  siedlisko rolnicze, us³ugi,
rzemios³o i produkcja
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do uk³adu zagrodowego z wytworzonym
wewnêtrznym dziedziñcem pomiêdzy budynkami,
budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi, obiekty nie spe³niaj¹ce zasad planu powinny byæ stopniowo poddane rehabilitacji,
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów;
w momencie przebudowy i modernizacji warunki
zabudowy ustalone jak dla nowej zabudowy,
 zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa
nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni
u¿ytkowej budynku;
 dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.;
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki
jak dla nowej zabudowy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
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przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K13.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K13;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi K13;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania
odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K13 lub minioczyszczalni przydomowych z
drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem
do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów
melioracyjnych;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;

7.

8.

9.
10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce
wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y
gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i
okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;
 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K13;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
15 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 3,2193
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
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 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 45o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K4, K9, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K4, K9, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych terenu o symbolu
14MR,U,P. z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w
g³¹b dzia³ki;
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K4, K8, K9,
K10,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K4, K8, K9, K10,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania
odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K4, k8, k9, K10 lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze
nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji wg
grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu K4, K8, K9, K10,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwe-
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stycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia
3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz.
294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
16 MN, U
2. POWIERZCHNIA W HA: 1,7233
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Funkcja preferowana: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
Funkcja towarzysz¹ca: us³ugi rozumiane jako us³ugi
bytowe i handel o niskim stopniu uci¹¿liwoci.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do uk³adu zagrodowego z wytworzonym
wewnêtrznym dziedziñcem pomiêdzy budynkami,
budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi, obiekty nie spe³niaj¹ce zasad planu powinny byæ stopniowo poddane rehabilitacji,
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów;
w momencie przebudowy i modernizacji warunki
zabudowy ustalone jak dla nowej zabuddowy,
 zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa
nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni
u¿ytkowej budynku;
 dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.;
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki
jak dla nowej zabudowy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy;
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 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K10, K13, K16;
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K10, K13;
 linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K12, K14,K18, K19, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K12, K14, K18, K19 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K10, K13,
K14, K16, K18, K19, K20;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K10, K13, K14, K16,
K18, K19, K20;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania
odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K10, K13, K14, K16, K18, K19, K20; lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej
kanalizacji;
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d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych
pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹ K13 (ul. Jeziorna)
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia
3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz.
294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
17 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 2,4539
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
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 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 45o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni,
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K10, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K11, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K11, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 strefa zakazu zabudowy w odleg³oci 5,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od osi
s³upów linii redniego napiêcia, z mo¿liwoci¹
wycofania budynków w g³¹b dzia³ki; Dopuszcza
siê modernizacjê linii redniego napiêcia, w takim wypadku strefa zakazu przestaje obowi¹zywaæ.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K10, K11;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K10, K11;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania
odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K10, K11; lub minioczyszczalni przydomowych
z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nierucho-
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moci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci
cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg K10, K11;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia
3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz.
294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
18EE
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,0429
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Urz¹dzenia energetyczne  trafostacja
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy z wyj¹tkiem urz¹dzeñ i budowli
zwi¹zanych z trafostacj¹,
b) wskazane wprowadzenie zieleni wysokiej jako izolacji od terenów mieszkaniowych, wzd³u¿ granic
dzia³ki,
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) nie ustala siê.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) W oparciu o drogê K10 lub K13,
b) Parkingi  nie przewiduje siê.
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 uzup.,
zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3 wrzenia
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ, istniej¹c¹ zieleñ wysok¹.
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9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
19 MN, MNP
2. POWIERZCHNIA W HA: 1,7508
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Funkcja preferowana: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
Funkcja dopuszczalna: zabudowa pensjonatowa
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca lub zababudowa pensjonatowa; dopuszcza siê stosowanie funkcji wymiennie
 wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z
wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 12,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 45o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
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(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych drogi K16, K25;
 obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych drogi K16;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych drogi K14, K15, K19 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K14,
K15, K16, K17, K25,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K15, K16, K17,
K25,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania odprowadzenie cieków sanitarnych: do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K15, K16, K17, K25; lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym;
d) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej K14,
K15, K16, K17, K25,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ, istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
20 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 1,4336
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
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4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 45o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K10, K16;
 obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K10;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K15, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K14, K15, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K10, K14,
K15, K16,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K10, K14, K15, K16;
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c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania odprowadzenie cieków sanitarnych: do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K10, K14, K15, K16; lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym;
d) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg K10, K14, K15, K16,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ, istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
21ZP, MN, U
2. POWIERZCHNIA W HA: 3,0880
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
zieleñ parkowa wraz z ciekiem wodnym
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy, oprócz obszaru wskazanego na za³¹czniku graficznym
b) wskazane jest urz¹dzenie terenu zieleni¹ wysok¹ i
nisk¹ zgodnie z warunkami siedliskowymi,
c) dopuszcza siê wprowadzanie urz¹dzeñ zwi¹zanych
z regulacj¹ cieku wodnego,
d) dopuszcza siê wprowadzanie ma³ej architektury: altany, cie¿ki, place zabaw, mostki itp.
e) preferowane stosowanie materia³ów naturalnych:
drewno, kamieñ itp.
f) zakaz podzia³u dzia³ki,
g) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do uk³adu zagrodowego z wytworzonym
wewnêtrznym dziedziñcem pomiêdzy budynkami,
budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi, obiekty nie spe³niaj¹ce za-
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sad planu powinny byæ stopniowo poddane rehabilitacji,
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów;
w momencie przebudowy i modernizacji warunki
zabudowy ustalone jak dla nowej zabudowy,
 zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa
nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni
u¿ytkowej budynku;
 dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.;
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki
jak dla nowej zabudowy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
h) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K14;
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K16;
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K14, K16,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K14, K16;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania
odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
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drogi K14, K16; lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym;
d) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) nie ustala siê.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ, istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
22 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 2,5453
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 45o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
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 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni,
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K16;
 obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K10;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K19, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K14, K19, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K10, K14,
K16, K17, K19,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi K10, K14, K16, K17,
K19,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania
odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K10, K14, K16, K17, K19; lub minioczyszczalni
przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym;
d) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji wg
grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K8, K10,
K14, K16, K17, K19,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 uzup.,
zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3 wrzenia
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
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c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
23 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 2,9681
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 45o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³oci
10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do
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uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K10,
K13, K16;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K15, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K15, K19, z
mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K10,
K15, K16, K17, K19, K20,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K10, K15, K16,
K17, K19, K20,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania odprowadzenie cieków sanitarnych: do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K10, K15, K16, K17, K19, K20; lub
minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym;
d) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K10,
K15, K16, K17, K19, K20,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
24 MN, U
2. POWIERZCHNIA W HA: 2,2555
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:

Dziennik Urzêdowy
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Funkcja preferowana: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
Funkcja towarzysz¹ca: us³ugi rozumiane jako us³ugi
bytowe i handel o niskim stopniu uci¹¿liwoci.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do uk³adu zagrodowego z wytworzonym
wewnêtrznym dziedziñcem pomiêdzy budynkami,
budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi, obiekty nie spe³niaj¹ce zasad planu powinny byæ stopniowo poddane rehabilitacji,
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów;
w momencie przebudowy i modernizacji warunki
zabudowy ustalone jak dla nowej zabudowy,
 zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa
nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni
u¿ytkowej budynku;
 dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.;
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki
jak dla nowej zabudowy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
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 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K13,
 obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K10, K24, K25;
 linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K20, K21,
 linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K20, K14,
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K10, K13,
K14, K20, K21, K24, K25,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K10, K13, K14, K20,
K21, K24, K25,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania
odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K10, K13, K14, K20, K21, K24, K25; lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne
komunalne przedsiêbiorstwo;.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K10, K13,
K14, K20, K21, K24, K25,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 uzup.,
zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3 wrzenia
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294),
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b) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
25 EE
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,0025
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Urz¹dzenia energetyczne  trafostacja
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy z wyj¹tkiem urz¹dzeñ i budowli
zwi¹zanych z trafostacj¹,
b) wskazane wprowadzenie zieleni wysokiej jako izolacji od terenów mieszkaniowych, wzd³u¿ granic
dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K25,
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) W oparciu o drogê K25,
b) Parkingi  nie przewiduje siê.
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ w postaci trwa³ych nasadzeñ.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
26 MN
2. POWIERZCHNIA W HA: 5,5158
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
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a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie w formie zagrodowej z wytworzeniem wewnêtrznego dziedziñca pomiêdzy budynkami,
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 45o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K25, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych drogi K14, K26, K28, K29
z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych drogi K14, K26, K28,
K29 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b
dzia³ki;
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K8, K14,
K25, K26, K27, K28, K29;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi K8, K14, K25, K26,
K27, K28, K29;
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c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K8, K14, K25, K26, K27, K28, K29; lub minioczyszczalni przydomowych z drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej
kanalizacji;
d) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji
wg grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej K8,
K14, K25, K26, K27, K28, K29;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139
uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3
wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294)
nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
27 MN, U
2. POWIERZCHNIA W HA: 0,4295
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Funkcja preferowana: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca
Funkcja towarzysz¹ca: us³ugi rozumiane jako us³ugi
bytowe i handel o niskim stopniu uci¹¿liwoci.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) kszta³towanie zabudowy:
 zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  wskazane kszta³towanie zabudowy w formie nawi¹zuj¹cej do uk³adu zagrodowego z wytworzonym
wewnêtrznym dziedziñcem pomiêdzy budynkami,
budynek g³ówny usytuowany kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi, obiekty nie spe³niaj¹ce zasad planu powinny byæ stopniowo poddane rehabilitacji,
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów;
w momencie przebudowy i modernizacji warunki
zabudowy ustalone jak dla nowej zabudowy,
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 zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym; Powierzchnia us³ugowa
nie mo¿e przekraczaæ 50% ca³oci powierzchni
u¿ytkowej budynku;
 dopuszcza siê zmianê kierunku kalenicy na dzia³kach naro¿nych oraz zaakcentowanie naro¿nika
poprzez wykusz, wie¿ê itp.;
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala siê warunki
jak dla nowej zabudowy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 30o, maksymalnie 40o;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 12o, maksymalnie 30o;
 rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni;
b) zagospodarowanie dzia³ki:
 dopuszcza siê istniej¹ce podzia³y dzia³ek,
 dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
 dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1500 m2,
c) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
 linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K14, K26,
d) linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej drogi K14, K26, K30.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K30,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K30,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych

7.

8.

9.
10.

drogi K30 lub minioczyszczalni przydomowych z
drenarzem rozs¹czaj¹cym; na obszarze nieruchomoci nale¿y przewidzieæ punkt kontroli jakoci
cieków technologicznych przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej kanalizacji;
d) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych
pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹ K30,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTY DRÓG:
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo

1. NUMER I NAZWA DROGI K1  droga powiatowa KL
2. POWIERZCHNIA: 1,0887
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Droga powiatowa o podwy¿szonym standardzie (nr
10222)
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 15,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskie-
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go Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K2 KW2
2. POWIERZCHNIA: 0,0736
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
droga wewnêtrzna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K3 KW1
2. POWIERZCHNIA: 0,2264
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna zakoñczona placem nawrotowym
o wymiarach min 12,5 x 12,5
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8,0 M
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6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K4 KD
2. POWIERZCHNIA Ha: 0,6150
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K5 KW1
2. POWIERZCHNIA: 0,1780
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna zakoñczona placem nawrotowym
o wymiarach min 12,5 x 12,5
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4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K6 KW1
2. POWIERZCHNIA: 0,1560
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna zakoñczona placem nawrotowym
o wymiarach min 12,5 x 12,5
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K7 KW2
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2. POWIERZCHNIA: 0,1120
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
droga wewnêtrzna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K8 KW1
2. POWIERZCHNIA: 0,1580
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna zakoñczona placem nawrotowym
o wymiarach min 12,5 x 12,5
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
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KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K9 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,2420
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K10 KL
2. POWIERZCHNIA: 0,8285
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga lokalna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
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9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K11 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,2500
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K12 KW2
2. POWIERZCHNIA: 0,0210
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
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8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K13 (ul. Jeziorna) KL
2. POWIERZCHNIA 0,7882
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga lokalna wraz ze cie¿k¹ rowerow¹
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K14 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,9700
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
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c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K15 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,3550
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K16 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,3270
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 59/98 poz. 294),
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b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K17 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,2350
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K18 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,3570
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopa-
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da 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K19 KW2
2. POWIERZCHNIA: 0,0300
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna-dojazd do jednej dzia³ki
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K20 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,3400
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim za-
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kazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K21 KW
2. POWIERZCHNIA: 0,0800
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K22 KW1
2. POWIERZCHNIA: 0,0288
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna dojazd do 2 dzia³ek
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 6,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
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a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K23 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,1000
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K24 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,2000
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M

Poz. 1514

 3387 

6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K25 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,4983
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: Docelowo  10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K26 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,3300
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K27 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,0880
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K28 KW
2. POWIERZCHNIA: 0,1120
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna

Dziennik Urzêdowy
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4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8,0 M
6. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K29 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,1100
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ, istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino:
Gowino I, w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K30 KD
2. POWIERZCHNIA: 0,2091

Poz. 1514
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga dojazdowa
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 wraz ze
zmian¹ z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr
59/98 poz. 294),
b) nale¿y zachowaæ, istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi,
c) wody opadowe patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA
KOÑCOWE.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
ROZDZIA£ III
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Dopuszcza siê scalenie dzia³ek geodezyjnych bêd¹cych
jedn¹ nieruchomoci¹.
2. Stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz
zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych sieci
uzbrojenia terenu, urz¹dzeñ in¿ynierskich i melioracyjnych oraz stref ich uci¹¿liwoci, znajduj¹cych siê na
obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji.
3. Dla terenów rolniczych, przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê, wymagana jest decyzja
w sprawie faktycznego wy³¹czenia tych gruntów z produkcji rolnej.
4. W miarê mo¿liwoci nale¿y minimalizowaæ iloæ istniej¹cych wjazdów z drogi powiatowej na prywatne
posesje poprzez ich obs³ugê w oparciu o ulice dojazdowe i lokalne.
5. Stan prawny dróg wewnêtrznych, wydzielanych na
terenie planu, powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi
komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
6. W liniach rozgraniczaj¹cych ulic nale¿y przewidzieæ
lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych.
7. Zaspokajanie zapotrzebowania na energiê ciepln¹ nale¿y zrealizowaæ z zastosowaniem niskoemisyjnych indywidualnych róde³ ciep³a (ród³a ekologiczne) lub
zbiorowych systemów ogrzewania.
8. Nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony istotnych interesów osób trzecich.
9. Na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji us³ug
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, wszelkie
uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹ zawieraæ siê
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10.

11.
12.
13.
14.

w granicy swojej dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom przewidzianym dla
zabudowy mieszkaniowej.
Wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi,
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej obowi¹zuje zakaz prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej o du¿ej ch³onnoci wody.
Istniej¹ce rowy melioracyjne przeznaczyæ do bezwzglêdnego zachowania.
Dla nowo wprowadzonego zainwestowania nie dopuszcza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ z
zakresu gospodarki ciekowej.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika, winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
§5

1. Plan stanowi podstawê do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami i
kszta³towania zabudowy.
2. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹ca naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Wejherowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Wejherowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/139/92 Rady Gminy Wejherowo z dnia 11 maja
1992 r., we fragmentach objêtych granicami niniejszej
zmiany.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wejherowo
W. Mathea

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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