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1514
UCHWA£A Nr XXXIV/240/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, dzia³ki
nr 1167/24, 1167/25, 1167/26, 1167/27, 1167/28 i 1167/30
(czêæ), w gminie Luzino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.),
Rada Gminy w Luzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi :
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy budynków mieszkalnych  do
1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy),
 dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22o-35°
lub 45o-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  800 m2,
 minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
 linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,

 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki), w pasie zakazu zabudowy le¿¹cym wzd³u¿ cieku wodnego wprowadziæ
zieleñ krajobrazow¹,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KD1,
 6 m od istniej¹cej drogi lokalnej,
 7,5 m od linii elektroenergetycznej SN,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN.
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 3 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ cieków w Luzinie, cieki odprowadzane do kanalizacji musz¹
odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Luzinie, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego, w przysz³oci przewidywana budowa gminnej sieci gazowej opartej na gazoci¹gu
wysokiego cinienia Dn 500,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej oraz z istniej¹cej
drogi lokalnej za porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1 , wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
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1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) oraz z
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy
uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1

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

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 50 z dnia 20 grudnia 1990 r.) ze zmianami w/w
planu zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XLII/112/93 z dnia 16
marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 43); uchwa³¹
Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 8, poz. 45; uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156; uchwa³¹ Nr XXII/
181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12,
poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia 8 padziernika
1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3), obejmuj¹cy obszar nieruchomoci oznaczonej jako dzia³ka nr 27/3 po³o¿onej we wsi Nowa Huta przeznaczonej dotychczas pod
rolnictwo  na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

§5

§2

Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w Luzinie Nr XXXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115 z dnia 10 listopada 1994 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.

1. Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty tytu³em wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek
uchwalenia planu ustala siê:
 dla terenów prywatnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹  10%.

§6

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

1515
UCHWA£A Nr XXXIV/553/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Nowa Huta, dzia³ka nr 27/3.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;

§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 500 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszar, w którym obowi¹zuj¹
ustalenia planu;
c) symbol obszaru;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§4
Dla obszaru objêtego planem, dla terenu oznaczonego symbolem MN obowi¹zuj¹ regulacje zawarte w karcie terenu stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1515
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIV/553/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
KARTA TERENU
Symbol obszaru: MN
1. PRZEZNACZENIE TERENU: pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹;
2. ZASADY PARCELACJI TERENU:
adaptacja istniej¹cej parcelacji  jedna dzia³ka budowlana, obejmuj¹ca ca³y obszar;
3. REGULACJE ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:
a) powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 10% powierzchni dzia³ki;
b) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu; ciana frontowa budynku mieszkalnego powinna byæ usytuowana w odleg³oci nie wiêkszej ni¿
3,0 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy
c) forma zabudowy:
1. budynek na planie zbli¿onym do prostok¹ta o stosunku boków a: b = 1:1,3÷2,5, o pod³u¿na budynku równoleg³a do przyleg³ej drogi;
2. dach dwuspadowy, o k¹cie nachylenia po³aci dachowej zbli¿onym do 45o; kalenica równoleg³a do
osi pod³u¿nej budynku,
zakaz stosowania dachów kopertowych i czterospadowych;
3. liczba kondygnacji maks. 1,5;
4. wysokoæ budynku:
od najni¿szej naturalnej warstwicy terenu przy
cianie budynku do szczytu kalenicy maks. 9,0m,
do okapu maks. 3,5 m
5. rzêdna parteru od najni¿szej warstwicy terenu przy
cianie budynku maks. 0,6 m;
w przypadku wystêpowania pochy³oci nale¿y
uwzglêdniæ wyprofilowanie tarasu ziemnego pod
posadowienie budynku;
6. rozwi¹zania materia³owe:
ciany zewnêtrzne: wyprawy tynkarskie (kolor bia³y, kremowy, be¿owy, jasnoszary), drewno, ew.
konstrukcja szkieletowa, tzw. pruski mur, licówka, kamieñ (w cokole), zakaz stosowania ok³adzin
z blachy i PCV;
dachy: dachówka, gont, papodachówka, blachodachówka w kolorze br¹zowym lub ceglastoczerwonym, grafitowym; harmonizuj¹cym z kolorystyk¹ dachów budynków w s¹siedztwie.
4. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA:
a) dojcie i dojazd bezporednio z przyleg³ych dróg dojazdowych;
b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki;
5. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA I
KRAJOBRAZU:
a) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce dla terenów
po³o¿onych w obrêbie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, okrelone w Planie Ochrony Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego (zgodnie Rozporz¹dzeniami
Wojewody Gdañskiego nr 11/98 i nr 12/98);
b) zamierzenia inwestycyjne w obrêbie obszaru powinny byæ uzgadniane z Zarz¹dem KPK na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowê;

c) forma architektoniczna budynków powinna nawi¹zywaæ do stylistyki regionalnej-kaszubskiej; projekt
architektoniczny w zakresie formy, detalu, kolorystyki
i rozwi¹zañ materia³owych elewacji i dachu wymaga uzgodnienia z Zarz¹dem KPK;
d) na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy), jako element kompozycji zagospodarowania dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) ogrzewanie: indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z preferencj¹ dla noników proekologicznych (jak np. gazowe, olejowe,
energia elektryczna wykorzystywana podczas dobowej doliny energetycznej, pompy cieplne, spalanie
drewna, odpadów postolarskich lub analogiczne);
b) elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN,  na warunkach okrelonych gestora sieci;
c) gospodarka odpadami: zgodnie z ustaw¹ o odpadach; odpady sta³e gromadzone wg grup asortymentowych w szczelnych zbiornikach powinny byæ
wywo¿one przez wyspecjalizowan¹ jednostkê;
d) zasilanie w wodê: z wiejskiej sieci wodoci¹gowej 
na warunkach okrelonych przez lokalnego dostawcê wody;
e) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki; wody deszczowe z powierzchni utwardzonych
dróg i zjazdów do gara¿y przed odprowadzeniem
do odbiornika cieków winny byæ oczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
f) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo  do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,  do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji jako rozwi¹zanie tymczasowe dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych, z zapewnieniem odbioru cieków
przez wyspecjalizowan¹ jednostkê, z chwil¹ realizacji sieci kanalizacji sanitarnej budynki nale¿y pod³¹czyæ do kanalizacji zbiorczej, a zbiorniki szczelne zlikwidowaæ;
g) Gazownictwo: budynki zaleca siê dostosowaæ do
mo¿liwoci korzystania z gazu butlowego, ewent. w
dalszym etapie  sieciowego, do celów grzewczych
i przygotowania posi³ków;
h) Pod³¹czenia telefonów:  stosownie do warunków
okrelonych przez operatora sieci;
i)usuwanie ewentualnych kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem terenu  na
koszt inwestora, w uzgodnieniu z gestorem sieci.
Rozdzia³ III
Ustalenia koñcowe
§5
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub
nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowo powo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc usta-
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lenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z dnia 20 grudnia
1990 r. z pón. zm.).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kartuzy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu, wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 6. zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XLIII/489/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 100/11 po³o¿onej we wsi Sikorzyno w gminie
Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268 z 2001 r. Nr 14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca ) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 z pón. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczone symbolem RP,
obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 100/11 o pow. ok. 2.0 ha
przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej.
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Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UTI 1  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej
indywidualnej  13 dzia³ek o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1000 m2.
Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 10% pow. dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 60% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryt budynku 1,5
kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8.5 m od poziomu terenu do kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45o-50o. Proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,5 m
powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie fundamentów
zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynki
winny byæ utrzymane w stylu i tradycji regionalnej.
Budynki nale¿y usytuowaæ kalenic¹ równolegle do drogi KD. Linie zabudowy jak na rys. planu: 4,0 m od granic dzia³ki, wewnêtrznych dróg dojazdowych KD 1,
6,0 m od projektowanej drogi KD, 10,0 m od kompleksu lenego.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji projektowan¹ drog¹ lokaln¹ KD 1
poprowadzon¹ od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 249.
KD  przeznacza siê na drogê dojazdow¹ do zespo³u
zabudowy letniskowej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: 5.0 m, 10.0 m, 15.0 m.
KD 1  przeznacza siê na dojazdy wewnêtrzne do zabudowy letniskowej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu; 8.0 m.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i do gminnej oczyszczalni cieków w Stê¿ycy. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym opró¿nianiem. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Ustalenia inne:
Dzia³ka nr 100/11 zosta³a w³¹czona w granice otuliny
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na
niej zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach
nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej indywidualnej na dzia³ce nr 100/11 we wsi
Sikorzyno w gminie Stê¿yca w skali 1 : 1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania ( cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej UT1.
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 5%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr XLII/302/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla dzia³ki nr 60/3
w M¹drzechowie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 10, 26 i 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.

Nr 23, poz. 220) na wniosek Zarz¹du Miejskiego, Rada
Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/41/94 Rady Miejskiej w
Bytowie z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42, poz. 241 z dnia 16 grudnia 1994 r.).
§2
Tekst planu, stanowi¹cy treæ niniejszej uchwa³y, oraz
rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do uchwa³y, okrelaj¹ zakres obowi¹zuj¹cych
zmian.
§3
Granice obszaru objêtego ustaleniami planu, obejmuj¹cego dzia³kê nr 60/3 po³o¿on¹ w M¹drzechowie, przedstawia rysunek planu.
§4
Wyznacza siê w planie biologicznie czynne tereny zieleni, nieprzeznaczone pod zabudowê.
§5
1. Wyznacza siê w planie tereny budowlane, przeznaczone pod zabudowê us³ugow¹ i mieszkaniow¹ zwi¹zan¹
z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
2. Podzia³ terenów, okrelonych w ust. 1, jest dopuszczalny po przeprowadzeniu niwelacji projektowanych dróg
gminnych.
§6
Przeznacza siê w planie na cele nierolnicze grunty rolne
o ³¹cznej powierzchni 9,0 ha, w tym grunty orne klasy IVb
pochodzenia mineralnego o powierzchni 0,60 ha i ³¹kê klasy V pochodzenia organicznego o powierzchni 0,22 ha.
§7
Ilekroæ w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest
mowa o:
1) przeznaczeniu terenu  nale¿y przez to rozumieæ funkcjê ustalon¹ dla terenu wyodrêbnionego w planie
liniami rozgraniczaj¹cymi; przeznaczenie jest zamiennie okrelane jako przeznaczenie podstawowe, u¿ytkowanie lub wykorzystanie terenu; tereny mog¹ byæ
w ca³oci wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub czêciowo na cele
przeznaczenia podstawowego i przeznaczenia towarzysz¹cego lub dodatkowego; przeznaczenie towarzysz¹ce lub dodatkowe nie mo¿e w ¿aden sposób
ograniczaæ przeznaczenia podstawowego,
2) przeznaczeniu towarzysz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ dopuszczone w planie przeznaczenie uzupe³niaj¹ce zwi¹zane funkcjonalnie z przeznaczeniem
podstawowym,
3) przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ dopuszczone w planie przeznaczenie nie
zwi¹zane funkcjonalnie z przeznaczeniem podstawowym, lecz nie wchodz¹ce z nim w kolizjê,
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4) intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
miarê uzasadnionej zabudowy terenu mierzon¹%
udzia³em sumy powierzchni zabudowanej wszystkich
budynków sk³adaj¹cych siê na zabudowê danego terenu w ca³kowitej powierzchni terenu,
5) zespole zabudowy o jednolitym charakterze  nale¿y
przez to rozumieæ wyodrêbniony w planie obszar, dla
którego obowi¹zuj¹ wspólne zasady kszta³towania zabudowy, a w szczególnoci:
 jednorodny sposób kszta³towania bry³ budynków
pod wzglêdem skali i proporcji wzajemnych poszczególnych elementów budowlanych (coko³u, fasady,
dachu),
 jednakowy kszta³t, k¹t pochylenia, rodzaj pokrycia
dachu,
 jednakowy materia³ wykoñczenia elewacji zewnêtrznej,
 jednorodny charakter stosowanego detalu architektonicznego,
6) zagospodarowaniu rekreacyjno  wypoczynkowym 
nale¿y przez to rozumieæ obiekty ma³ej architektury i
obiekty budowlane nie bêd¹ce budynkami, niezbêdne
dla wykorzystania terenu na cele wypoczynku i rozrywki osób przebywaj¹cych na danym terenie lub odbywaj¹cych podró¿e w celach wypoczynkowych i poznawczych (obiekty architektury ogrodowej, obiekty
u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji, pomosty, przejcia i place
dla pieszych, budowle ziemne, budowle hydrotechniczne, mury oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, itp.).
7) zabudowie mieszkalno  rekreacyjnej o charakterze
rezydencjalnym  nale¿y przez to rozumieæ zabudowê
przeznaczon¹ do zamieszkania i s³u¿¹cej wypoczynkowi oraz rozrywce (równie¿ z mo¿liwoci¹ wiadczenia
us³ug turystycznych i rekreacyjnych  ma³a gastronomia, noclegi, wypo¿yczalnia sprzêtu, urz¹dzenia sportowo  rekreacyjne itp.), realizowan¹ na wydzielonych
dzia³kach budowlanych w formie pojedynczego budynku (budynek g³ówny) lub zespo³u budynków (budynek
g³ówny wraz z budynkami towarzysz¹cymi  oficyny,
pawilony, budynki gospodarcze) o charakterze reprezentacyjnym (architektura o wysokim standardzie
wkomponowana w zieleñ urz¹dzon¹ o charakterze parkowym) np. na wzór dawnych letniskowych rezydencji podmiejskich.
Rozdzia³ 2
Ustalenia dla terenów zieleni
§8
1. Ustala siê granice nieprzeznaczonych pod zabudowê
biologicznie czynnych terenów zieleni, oznaczonych na
rysunku planu.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê biocenotyczn¹, estetyczn¹ i u¿ytkow¹ (rekreacyjno  wypoczynkow¹, izolacyjno  krajobrazow¹, itp.).
3. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje zakaz prowadzenia prac ziemnych i zabudowy, za wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ, których postawienie bêdzie uzasadnione funkcjonowaniem obszaru
zgodnie z dopuszczonym przeznaczeniem:
 obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z zagospodarowaniem rekreacyjno  wypoczynkowym,
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 elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (cie¿ek i placów pieszych, mostów i pomostów,
elementów owietlenia zewnêtrznego terenu itp.).
4. Forma i konstrukcja obiektów, o których mowa w ust.
3 nie mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na funkcjonowanie
obszaru zgodnie z przeznaczeniem podstawowym.
5. Ustalenia szczegó³owe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z/UT:
1) projektowany ogród rekreacyjno  wypoczynkowy
park natury, utworzony w oparciu o zachowanie i
wykorzystanie istniej¹cych charakterystycznych dla
tego terenu naturalnych elementów rodowiska,
2) w zagospodarowaniu terenu ogrodu ochronie podlega:
 dotychczasowa jakoæ rodowiska przyrodniczego,
 bioró¿norodnoæ rozumian¹ jako udzia³ wszelkich
grup gatunków organizmów reprezentuj¹cych
specyficzne dla tego miejsca warunki siedliskowe oraz ich naturalne przemiany i wyró¿niaj¹cych
to miejsce z otoczenia,
3) plan zagospodarowania ogrodu musi obejmowaæ
ca³oæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych i uwzglêdniaæ cele ochrony, o których mowa w pkt 2),
4) w projekcie ogrodu, o którym mowa w pkt 3) dopuszcza siê porz¹dkowanie, wzbogacanie i urozmaicanie w¹tku przyrodniczego i krajobrazowego oraz
wyposa¿enie terenu w urz¹dzenia zwi¹zane z wykorzystaniem rekreacyjnym, zgodnie z ust. 3.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dla terenów zabudowy
us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu turystycznego
§9
1. Rysunek planu ustala granice terenów przeznaczonych
dla zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu
turystycznego.
2. Zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, w tym
linie rozgraniczaj¹ce cile okrelone i orientacyjne,
okrela tekst i rysunek planu.
3. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek, o których mowa w
ust. 2.
4. Budynki i budowle, zwi¹zane z zagospodarowaniem
terenów, o których mowa w ust. 1, nale¿y sytuowaæ
wysokociowo w nawi¹zaniu do projektowanych rzêdnych dróg, okrelonych na rysunku planu.
§ 10
1. Ustalenia szczegó³owe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS:
1) Funkcja terenu.
Przeznaczenie podstawowe  teren stacji paliw.
Realizacja przeznaczenia podstawowego wymaga
podjêcia procedury oceny oddzia³ywania na rodowisko na podstawie przepisów ustawy o dostêpie
do informacji o rodowisku oraz ocenach oddzia³ywania na rodowisko oraz wykonania dokumentacji
hydrogeologicznej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci
winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
Przeznaczenie towarzysz¹ce  teren miejsca obs³ugi
pojazdów i uczestników ruchu o funkcji wypoczynkowo  us³ugowej wyposa¿ony w parking, jezdnie
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manewrowe, urz¹dzenia wypoczynkowe i sanitarne,
stanowiska obs³ugi pojazdów, obiekty gastronomiczno  handlowe i informacji turystycznej.
Dla ustalonego w planie przeznaczenia towarzysz¹cego obowi¹zuj¹ zasady okrelone w odpowiednich
przepisach o drogach publicznych jak dla MOP II.
2) Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 granice terenu zieleni nieprzeznaczonego pod zabudowê.
3) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
4) Zagospodarowanie terenu wymaga rozpoznania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
5) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zespó³ zabudowy wolnostoj¹cej
na wydzielonej dzia³ce budowlanej,
 podzia³ terenu: niedopuszczalny,
 maksymalna iloæ kondygnacji: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 30%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
40%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: niedopuszczalne,
 kszta³t dachu: nie okrela siê,
 nadbudowy w dachu: niedopuszczalne,
 dojazd: od drogi dojazdowej K1D1/2 i K2D1/2,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki
w iloci wg potrzeb,
 zieleñ izolacyjno  krajobrazowa: zieleñ wysoka i
rednia w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu jako tereny biologicznie czynne.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KS/UT:
1) Funkcja terenu.
Przeznaczenie podstawowe  teren us³ug technicznych motoryzacji.
Przeznaczenie dopuszczalne  teren us³ug handlu i
rzemios³a w bran¿y motoryzacyjnej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci
winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
Realizacja przeznaczenia zapisanego w planie mo¿e
wymagaæ podjêcia procedury oceny oddzia³ywania
na rodowisko na podstawie przepisów ustawy o
dostêpie do informacji o rodowisku oraz ocenach
oddzia³ywania na rodowisko.
2) Rysunek planu ustala:
 cile okrelone linie zabudowy,
 granice terenu zieleni nieprzeznaczonego pod zabudowê.
3) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
4) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca, bliniacza lub szeregowa na wydzielonych dzia³kach
budowlanych,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2,
 ³¹czenie dzia³ek s¹siednich: dopuszczalne,
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 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w powierzchni dzia³ki: 30%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
50%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku)dla budynku g³ównego:
0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,
 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwuspadowy, o kalenicy g³ównej równoleg³ej do drogi dojazdowej,
 k¹t pochylenia dachu: 90  110%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony,
odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci fasady,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia od strony terenów publicznych: jednorodne dla ca³ego zespo³u,
 dojazd: od drogi dojazdowej K1D1/2,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki w
iloci min. 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 zieleñ izolacyjno  krajobrazowa: zieleñ wysoka i
rednia w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu jako tereny biologicznie czynne.
3. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 3UH/UG/UT:
1) Funkcja terenu:
Przeznaczenie podstawowe  teren us³ug handlu, gastronomii, turystyki.
Przeznaczenie towarzysz¹ce  teren us³ug rekreacji,
sportu i wypoczynku.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci
winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 cile okrelone linie zabudowy,
 granice terenu zieleni nieprzeznaczonego pod zabudowê.
3) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
4) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 2800 m2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 30%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
40%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
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 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku g³ównego:
0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,
 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny o jednakowym k¹cie
pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 55  110%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny,
 dojazd: od drogi dojazdowej K1D1/2 i K2D1/2,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki iloci min. 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 zieleñ: zieleñ urz¹dzona w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu jako tereny biologicznie czynne, dopuszczalne rekreacyjno  wypoczynkowe u¿ytkowanie w oparciu o elementy ma³ej architektury,
 dopuszcza siê utwardzanie terenu wy³¹cznie o nawierzchni przepuszczalnej.
Rozdzia³ 4
Ustalenia dla terenów mieszkaniowo  rekreacyjnych
§ 11
1. Rysunek planu ustala granice terenów mieszkaniowych
zwi¹zanych z obs³ug¹ rekreacji.
2. Zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, w tym
linie rozgraniczaj¹ce cile okrelone i orientacyjne,
okrela rysunek i tekst planu.
3. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek, o których mowa w ust. 2.
4. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê utwardzanie terenu wy³¹cznie o nawierzchni
przepuszczalnej.
5. Obiekty budowlane, zwi¹zane z zagospodarowaniem
terenów, o których mowa w ust. 1, nale¿y sytuowaæ
wysokociowo w nawi¹zaniu do projektowanych rzêdnych dróg, okrelonych na rysunku planu.
§ 12
1. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 4MN/UT:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowo  rekreacyjnej o charakterze rezydencjalnym,
 przeznaczenie dopuszczalne  us³ugi turystyki, rekreacji i wypoczynku towarzysz¹ce zabudowie
mieszkaniowej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 cile okrelone linie zabudowy,
 granice terenu zieleni nieprzeznaczonego pod zabudowê.
3) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
4) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2,
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 ³¹czenie dzia³ek s¹siednich: dopuszczalne,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w powierzchni dzia³ki: 20%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
60%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku g³ównego: 0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,
 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 55  110%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony,
odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci fasady,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia od strony drogi K3D1/2 jednorodne dla
ca³ego zespo³u,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki w
iloci min. 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 zieleñ: w granicach terenu oznaczonego na rysunku
planu jako tereny biologicznie czynne, dopuszczalne rekreacyjno  wypoczynkowe u¿ytkowanie w
oparciu o elementy ma³ej architektury.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN/UT:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowo  rekreacyjnej o charakterze rezydencjalnym,
 przeznaczenie dopuszczalne  us³ugi turystyki, rekreacji i wypoczynku towarzysz¹ce zabudowie
mieszkaniowej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 cile okrelone linie zabudowy,
 granice terenu zieleni nieprzeznaczonego pod zabudowê.
3) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
4) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2,
 ³¹czenie dzia³ek s¹siednich: dopuszczalne,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej
w powierzchni dzia³ki: 20%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
60%,
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 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku g³ównego:
0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,
 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny o jednakowym k¹cie
pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 55  110%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony,
odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci
fasady,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia od strony drogi K3D1/2 jednorodne dla
ca³ego zespo³u,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki w iloci min. 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 zieleñ: w granicach terenu oznaczonego na rysunku
planu jako tereny biologicznie czynne, dopuszczalne
rekreacyjno  wypoczynkowe u¿ytkowanie w oparciu
o elementy ma³ej architektury.
Rozdzia³ 5
Zasady obs³ugi w zakresie
infrastruktury komunikacyjnej
§ 13
1. Dla obs³ugi komunikacyjnej projektowanego obszaru
wyznaczono na rysunku planu linie rozgraniczaj¹ce
dróg i placów.
2. Na rysunku planu okrelono charakterystyczne rzêdne
wysokociowe projektowanych dróg.
3. Ustalenia szczegó³owe dla projektowanych dróg i ulic:
KG1/2  istniej¹ca droga krajowa nr 20 (Warszkowo 
Suchorze  Bytów  Korne  Kocierzyna), oznaczona
w planie ogólnym symbolem 0.2K-209, droga g³ówna
klasy G1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 35,0 m,
b) zakaz lokalizowania w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  7 m, na skrzy¿owaniu z drog¹
K1L1/2 dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych w prawo i w lewo,
d) zakaz ruchu pieszego i rowerowego w pasie drogowym,
e) zakaz wykonywania zjazdów poza skrzy¿owaniem
ustalonym w planie,
f) zatoki postojowe  niedopuszczalne,
g) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni co najmniej 25 m,
h) realizacja oraz koszty budowy lub modernizacji drogi, spowodowane inwestycj¹ niedrogow¹, nale¿¹ do
inwestora tego przedsiêwziêcia.
K1D1/2  projektowana droga gminna stanowi¹ca drogê zbiorcz¹ dla obs³ugi zabudowy wzd³u¿ drogi g³ównej, droga dojazdowa klasy D1/2 z pasem na infrastrukturê techniczn¹ i miejsca postojowe:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 22,0 m,
b) w pasie drogowym rezerwa terenu pod infrastrukturê techniczn¹,

c) szerokoæ jezdni  5,0 m,
d) chodniki jednostronne  2,5 m,
e) zjazdy  dopuszczalne,
f) zatoki postojowe prostopad³e (po jednej stronie jezdni)  5,0 m,
g) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni co najmniej 6 m.
K2D1/2  projektowana droga gminna, droga dojazdowa klasy L1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 12,0 m,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  6,0 m,
d) chodniki (dopuszczalne chodniki jednostronne)  2,0 m,
e) zjazdy  dopuszczalne,
f) dopuszczalne zatoki postojowe pod³u¿ne (po jednej
stronie jezdni)  2,5 m,
g) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni co najmniej 6 m.
K3D1/2  projektowana droga wewnêtrzna, droga dojazdowa klasy D1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 12,0 m,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  5,0 m,
d) chodniki (dopuszczalne chodniki jednostronne)  2,0 m,
e) zjazdy  dopuszczalne,
f) dopuszczalne zatoki postojowe pod³u¿ne (po jednej
stronie jezdni)  2,5 m,
g) dopuszczalna wy³¹cznie przepuszczalna nawierzchnia jezdni.
K4P  projektowany parking z dopuszczalnym wyposa¿eniem w urz¹dzenia wypoczynkowe, sanitarne i
obiekt ma³ej gastronomii, wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹:
a) dopuszczalne utwardzenie wy³¹cznie o przepuszczalnej nawierzchni,
b) dla ustalonego przeznaczenia towarzysz¹cego obowi¹zuj¹ zasady okrelone w odpowiednich przepisach o drogach publicznych jak dla MOP I.
Rozdzia³ 6
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 14
1. Dla obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, niezbêdnej dla funkcjonowania terenów objêtych planem,
ustala siê mo¿liwoæ realizacji systemów infrastruktury technicznej (sieci, urz¹dzeñ i obiektów) w pasach
drogowych oraz poza nimi, zgodnie z warunkami okrelonymi w planie dla poszczególnych terenów, z
uwzglêdnieniem ograniczeñ obowi¹zuj¹cych dla drogi krajowej nr 20, zgodnie z § 13 ust. 3.
2. Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego, na
zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
3. Odprowadzenie cieków:
1) obowi¹zuje zakaz odprowadzania cieków bezporednio do gruntu i wód powierzchniowych,
2) odprowadzenie cieków do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
3) obowi¹zuje zakaz wprowadzania rozwi¹zañ tymczasowych w gospodarce wodno  ciekowej.
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4. Odprowadzenie wód opadowych:
1) obowi¹zuje nakaz podczyszczania (piaskowniki itp.),
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi, odprowadzanych w sposób zorganizowany do
gruntu wód opadowych z dróg, placów, parkingów
i nawierzchni utwardzonych,
2) dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych z po³aci dachowych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
3) dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie wód
opadowych z dróg i placów
o przepuszczalnej nawierzchni,
4) dla terenów s¹siaduj¹cych z pasem drogowym drogi
krajowej obowi¹zuje nakaz odprowadzania wód opadowych w sposób niezale¿ny od systemu odwodnienia drogi krajowej.
5. Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne w
oparciu o niskoemisyjne ekologiczne czynniki grzejne
np.: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna.
6. Zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie
indywidualne w oparciu o ekologiczne czynniki grzejne: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna.
7. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹:
1) z istniej¹cej sieci energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji stacji transformatorowej w granicach terenu oznaczonego w planie
symbolem 6EE,
3) dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych
dopuszcza siê zastosowanie linii kablowych uk³adanych w gruncie.
8. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej, na zasadach
ustalonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
9. Usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi.
Rozdzia³ 7
Ustalenie stawki procentowej do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
§ 15
Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe
§ 16
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów zatwierdzony uchwa³¹
Nr V/41/94 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 13 grudnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42, poz. 241 z dnia 16
grudnia 1994 r.) w zakresie obszaru planu, objêtego granicami niniejszej zmiany.
§ 17
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
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§ 18

Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
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UCHWA£A Nr IV/223/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 629 na terenie wsi Skorzewo gmina Kocierzyna (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z póniejszymi zmianami), oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Kocierzyna
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Skorzewo
12. Dzia³ka nr 629 o powierzchni 1,77 ha przeznaczona w
aktualnym planie gminy Kocierzyna pod uprawy polowe, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z rzemios³em nieuci¹¿liwym i handlem.
2.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
MN/UR/UH  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami z zakresu rzemios³a nieuci¹¿liwego i handlu,
 wielkoæ dzia³ki min. 1000 m2 o szerokoci dzia³ki
min. 22,0 m,
 wysokoæ budynków maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6
m nad poziom terenu,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
25% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynki gospodarcze lub us³ugowe parterowe o
wysokoci maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 gara¿e wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce,
 dachy spadziste,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ
od uci¹¿liwego oddzia³ywania us³ug,
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 obiekty mieszkalne i pomieszczenia na pobyt ludzi
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
KD  tereny dróg szerokoci 5,0 m i 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych z wyjazdem na drogê gminn¹.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej o 2,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych, od strony projektowanej zabudowy.
Zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla budynków jednorodzinnych na w³asnych dzia³kach (gara¿e) oraz czasowe miejsca postojowe w
obrêbie ulicy,
 dla budynków z us³ugami, na dzia³kach w³asnych
gara¿e, oraz czasowe miejsca postojowe w obrêbie dzia³ki i 25% miejsc postojowych w zatokach
przykrawê¿nikowych projektowanych dróg.
1.2.Uzbrojenie terenu:
Zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci
wodoci¹gowej,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹ce znaczne iloci cieków,
 cieki odprowadzane docelowo do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
która je odbiera,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 do pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹
z komunalnym przedsiêbiorstwem.
Odprowadzenie wód opadowych:
 wody opadowe z terenu dzia³ek zabudowy jednorodzinnej powierzchniowo do gruntu w granicach
w³asnej dzia³ki,
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych na terenie dzia³ek z us³ugami nale¿y przed
odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
 z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo
do gruntu.
Usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu
ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych, które winny byæ zagospo-

darowywane w miejscu ich powstawania, a tylko
te które nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y
przekazaæ specjalistycznym przedsiêbiorstwom w
celu ich utylizacji,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
Zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z zak³adem energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi, na terenie dzia³ek zabudowy jednorodzinnej i co najmniej 10% na terenie
dzia³ek z us³ugami,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg (oznaczonych
na rysunku projektu planu symbolem KD) wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych min. 3% powierzchni i nie mniej ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
lub terenu dla zabudowy mieszkaniowej i 20% dla
zabudowy us³ugowej i rzemielniczej (do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienie i grupy zieleni i trawniki).
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rysunek
nr 12  dzia³ka nr 629 w Skorzewie w skali 1:1000, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego  20%,
b) budownictwa mieszkaniowego z us³ugami  25%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdo-
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wi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kocierzyniem
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27
kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych
granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

1519
UCHWA£A Nr XLIII/184/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie jednorazowej op³aty planistycznej.
Na podstawie art. 10 ust. 3, art. 36 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) oraz 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.) Rada Gminu uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci powsta³ej po sporz¹dzeniu zmian Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostaszewo.
1. Tereny do zadañ publicznych: 0%.
2. Tereny; obiekty obs³ugi dróg: 0,1%.
3. Pozosta³e tereny: 0,1%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski
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UCHWA£A Nr V/40/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka
dla dzia³ki nr 266/18 w miejscowoci Wytowno gmina
Ustka.
Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 9, 10, 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. w Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; ze zm. z 1999 r.
Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz.
42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i
Nr 154 poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5 w zwi¹zku z art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr
23 poz. 220) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy
Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Ustka zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94 z dnia 4 listopada 1994
r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38, poz. 210 z dnia 30
listopada 1994 r.) wprowadza siê zmianê polegaj¹ca
na tym, ¿e fragment terenu, obejmuj¹cy dzia³kê nr 266/
18 po³o¿on¹ w miejscowoci Wytowno, przeznaczony
w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie na funkcjê mieszkaniow¹ z nieuci¹¿liw¹ funkcj¹ towarzysz¹c¹, przeznacza siê na funkcjê roln¹.
2. Ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem R1:
1) ze wzglêdu na ochronê wód powierzchniowych, w
obrêbie dna i zboczy doliny cieku, jednak nie dalej
jak w pasie do 12 m i nie bli¿ej jak 5 m od linii brzegowej, nie dopuszcza siê likwidacji trwa³ej pokrywy
rolinnej,
2) dopuszcza siê wykonywanie prac zwi¹zanych z utrzymaniem urz¹dzeñ melioracji wodnych.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice terenu objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub zagospodarowania.
§3
Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci terenu w
momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie
i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
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zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
2) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka zatwierdzony uchwa³¹
Rady Gminy Ustka Nr IV/26/94 z dnia 4 listopada 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38, poz. 210 z dnia 30 listopada 1994 r.).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

1521
UCHWA£A Nr L/401/2002 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 2 padziernika 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówk¹ w 2003
roku.
Na podstawie art. 18 ust. 1pkt 15 oraz 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 oraz z 2002 r. Nr 23
poz. 220; Nr 62 poz. 558) w zwi¹zku z art. 6 ust. 6 oraz
art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 89, poz. 804) Rada Miasta
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê limit piêciu nowych licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami
osobowymi na rok 2003 ponad liczbê licencji udzielonych
w wyniku realizacji wniosków sk³adanych na podstawie
art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

ków transportowych na 2002 rok, Nr XXXIV/356/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok, Nr XXXIV/357/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ w podatkach i op³atach lokalnych na 2002 rok, Nr XXXIV/358/2001 Rady
Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada
2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku
od posiadania psów na 2002 rok, Nr XXXIV/359/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia stawek wysokoci
op³aty targowej i administracyjnej na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXIV/355/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule skrela siê na 2002 rok,
2) pozosta³e zapisy nowelizowanej uchwa³y pozostawia siê bez zmian.
§2
W uchwale Nr XXXIV/356/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
na 2002 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w tytule skrela siê na 2002 rok,
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê wzory: Wykazu nieruchomoci (dla osób
fizycznych) stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 oraz Deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 niniejszej uchwa³y.
3. uchyla siê za³¹czniki nr 1 i 2,
4. ustala siê nowe wzory: Wykazu nieruchomoci (dla
osób fizycznych) stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 oraz
Deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 niniejszej uchwa³y,
5. pozosta³e zapisy nowelizowanej uchwa³y pozostawia siê bez zmian.
§3
W uchwale Nr XXXIV/357/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie
zwolnieñ w podatkach i op³atach lokalnych na 2002 rok
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule skrela siê na 2002 rok,
2) pozosta³e zapisy nowelizowanej uchwa³y pozostawia siê bez zmian.

1522

§4

UCHWA£A Nr XLIII/453/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 9 padziernika 2002 r.

W uchwale Nr XXXIV/358/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów
na 2002 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule skrela siê na 2002 rok,
2) pozosta³e zapisy nowelizowanej uchwa³y pozostawia siê bez zmian.

w sprawie zmian uchwa³ Nr XXXIV/355/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rod-
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W uchwale Nr XXXIV/359/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia stawek wysokoci op³aty targowej i administracyjnej na 2002 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule skrela siê na 2002 rok,
2) pozosta³e zapisy nowelizowanej uchwa³y pozostawia siê bez zmian.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

1523
UCHWA£A Nr XXVIII/451/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugowo  produkcyjn¹ dzia³ki nr 270/2 przy
ulicy Parkowej we wsi Chojniczki gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 2629 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220), Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugowo  produkcyjn¹ dzia³ki nr 270/2 przy ulicy Parkowej 1 we wsi
Chojniczki gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 270/2 po³o¿on¹ w po³udniowo  wschodniej czêci wsi Chojniczki gm. Chojnice, po
pó³nocnej stronie ulicy Parkowej, od po³udnia i wschodu
przylegaj¹c¹ do granic administracyjnych miasta Chojnice.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M,UP;
2) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu literami KL.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
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1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii rozgraniczaj¹cych przylegaj¹cych dróg.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i
sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M,UP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) podzia³ na dwie dzia³ki lini¹ podzia³u wewnêtrznego
wyprowadzon¹ pod k¹tem 80o 90o do wschodniej
granicy terenu  powierzchnia mniejszej dzia³ki min.
3000 m2;
2) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹ lub po³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w jednym
obiekcie  w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora;
3) remonty, modernizacjê i zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cych budynków na zgodny z przeznaczeniem terenu, o którym mowa w ust. 1;
4) przebudowê, rozbudowê lub nadbudowê istniej¹cych budynków z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu
oraz stref ochronnych istniej¹cych linii elektroenergetycznych WN-110 kV i SN-15 kV, o których mowa
w ust. 7;
5) realizacjê zabudowy dla potrzeb us³ug (w tym handlu) i produkcji;
6) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych ewentualnie dobudowanych
do budynku mieszkalnego lub obiektów us³ugowych
i produkcyjnych  tworz¹cych z nimi jednolite bry³y
architektoniczne;
7) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹) i
produkcyjn¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust.
5;
8) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwe-
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stycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu;
2) pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni terenu ekologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) w czêci po³udniowej i zachodniej terenu zastosowaæ pas redniej i wysokiej zieleni szerokoci min.
5,0 m;
4) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo oraz dodatkowe miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi lub produkcji;
5) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci
uzbrojenia terenu, w szczególnoci strefy ochronne
istniej¹cych linii elektroenergetycznych WN-110 kV
i SN-15 kV, o których mowa w ust. 7  lokalizacja
budynków w pobli¿u czynnej linii WN winna byæ
poprzedzona obliczeniami lub pomiarami natê¿enia
pola elektromagnetycznego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
6) podczyszczaæ wody z nawierzchni utwardzonych,
dróg, placów manewrowych i parkingów przed odprowadzeniem do odbiornika w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
7) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
8) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
zakaz lokalizowania us³ug wodoch³onnych i produkuj¹cych znaczne iloci cieków do czasu wybudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
5. Dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) i produkcyjna, prowadzona na terenie okrelonym w ust. 1, musi
spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby
uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne terenu. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na
dzia³ce w³asnej inwestora  pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
6. Formê budynków na terenie, o którym mowa w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków mieszkalnego, us³ugowych (w
tym handlowych) i produkcyjnych do II kondygnacji
(maks. 12,0 m)  z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia;
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnych, us³ugowych (w tym handlowych)
i produkcyjnych maks. 1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
4) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub

materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych; w uzasadnionych przypadkach, na obiektach
us³ugowych, dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania
dachów o spadku po³aci mniejszym ni¿ 45o.
7. W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñ-stwa ustalono strefy
ochronne dla istniej¹cych linii napowietrznych elektroenergetycznych, w których wprowadza siê zakaz lokalizacji jakiejkolwiek nowej zabudowy:
1) w odleg³oci po 5,0 m (licz¹c w poziomie) od skrajnych przewodów linii SN  15 kV  strefa ta mo¿e
ulec zniesieniu na odcinku, na którym nast¹pi likwidacja linii elektroenergetycznej;
2) szerokoci 40,0 m  po 20,0 m od osi trasy linii WN
 110 kV.
8. Na inwestora nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania
projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
§7
1. Wyznacza siê teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu literami KL, przeznaczony docelowo dla realizacji celów publicznych  na ciêcie naro¿nika drogi
lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§8
1. Zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej. Do czasu objêcia terenu ogólnowiejskim uk³adem kanalizacyjnym, dopuszcza siê tymczasowe gromadzenie cieków w szczelnych bezodp³ywowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych
na cieki, po uzyskaniu pozytywnej opinii w³aciwego
terenowo pañstwowego inspektora sanitarnego 
wprowadza siê nakaz likwidacji zbiorników bezodp³ywowych w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do jej uk³adu wszystkich
obiektów.
3. Pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami z linii kablowej n.n. od stacji transformatorowej zlokalizowanej poza terenem objêtym planem.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia
30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych
na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
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§ 10

Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1524
UCHWA£A Nr XXVIII/452/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr 305/4 we wsi Lichnowy gm.
Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 2629 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220), Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr
305/4 we wsi Lichnowy gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 305/4 po³o¿on¹ w po³udniowo  wschodniej czêci wsi Lichnowy gm. Chojnice, po
po³udniowo  wschodniej stronie drogi Lichnowy  Ogorzeliny.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu literami MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczony na
rysunku planu literami MU;
3) teren ci¹gu pieszo  jezdnego, oznaczony na rysunku
planu literami KY.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
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2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych budynków od linii rozgraniczaj¹cych przylegaj¹cej drogi lokalnej oraz ci¹gu
pieszo  jezdnego.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i
sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych planem
§6
1. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne i us³ugowe o wysokoci do II
kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
4) poziom posadowienia parteru budynków  maks. 1,2
m powy¿ej redniej pierwotnej wysokoci terenu;
5) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej a architektura projektowanych budynków gospodarczych
i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹
budynków mieszkalnych;
6) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno.
2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na rysunku planu.
3. Dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z otoczeniem.
4. Przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest w zale¿noci od potrzeb, ucilenie warunków geologicznych pod³o¿a.
5. Na inwestorów nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania
projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
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6. Dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby
uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne dzia³ki lub terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny  dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania pojazdów. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji
mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora  obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
7. Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ
jednego inwestora nale¿y:
1) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe dla
samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo, a w przypadku dzia³alnoci
us³ugowej, w iloci niezbêdnej dla profilu prowadzonej dzia³alnoci, w tym dla us³ugobiorców;
2) wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cej do nich drogi oraz ci¹gu pieszo 
jezdnego.
9. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
10. Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki lub terenu.
11. Odprowadzenie cieków projektowan¹ kanalizacj¹
sanitarn¹ poprzez przepompowniê do oczyszczalni
cieków w Chojnicach. Nie dopuszcza siê rozwi¹zañ
tymczasowych.
12. Pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami kablowymi z linii elektroenergetycznej niskiego napiêcia, ze stacji transformatorowej zlokalizowanej
poza granicami uchwalenia planu.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC.
13. Nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków nieuci¹¿liwe dla rodowiska  ekologicznie czyste (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§7
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
2. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
oznaczony na rysunku planu literami MU.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹;
2) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych;
3) podzia³ terenu na maks. 4 dzia³ki o minimalnych szerokociach okrelonych na rysunku planu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹;
2) rozbiórkê istniej¹cego budynku mieszkalnego;
3) remonty, modernizacjê, zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cych budynków gospodarczych na zgodny z przeznaczeniem terenu, o którym mowa w ust.
2 lub ich rozbiórkê;
4) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
wolno stoj¹cych;
5) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w jednym obiekcie;
6) dzia³alnoæ us³ugow¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w § 6 ust. 6.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2:
1) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
(wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych, których architektura musi byæ dostosowana do architektury budynków mieszkalnych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
2) nakazuje siê pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i
nieutwardzonej.
6. Na terenie, okrelonym w ust. 2, wody opadowe z nawierzchni utwardzonych dróg, placów manewrowych
i parkingów przed odprowadzeniem do odbiornika
winny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach.
§8
1. Wyznacza siê teren komunikacji  ci¹gu pieszo  jezdnego szerokoci 6,0 m jako drogi dojazdowej wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu literami KY.
2. Na terenie, okrelonym w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30
stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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UCHWA£A Nr XXVIII/453/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowê handlowo-us³ugow¹ z dopuszczeniem mieszkalnictwa dzia³ki nr 61/1
w obrêbie Nowa Cerkiew gm. Chojnice.
Na podstawie art. 7 -11, art. 18 ust. 3, art. 18 i art. 25,
art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r Nr 15
poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r.,
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220) uchwala siê, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy wstêpne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 61/1 w obrêbie Nowa Cerkiew w
gminie Chojnice.
Na obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ przepisy niniejszej uchwa³y zawieraj¹cej w kolejnych rozdzia³ach
ustalenia ogólne, ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, szczegó³owe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu  karty terenów oraz przepisy koñcowe.
Informacje dotycz¹ce powierzchni terenu oraz zasad
obs³ugi komunikacyjnej zawarte w § 5 pkt 3 lit. g i bêd¹ce
przedmiotem niniejszej uchwa³y, nie s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu, a w celu ich odró¿nienia od ustaleñ
stanowi¹cych niniejszego planu, zapisano je kursyw¹.
Na tak ustalonym terenie obowi¹zuj¹ przepisy niniejszej uchwa³y, której integraln¹ czêci¹ jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
1. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych, w paragrafie niniejszym i w
pozosta³ej jej treci. W szczególnoci obowi¹zuj¹ce s¹
nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i o ró¿nych zasadach zagospodarowania i zabudowy;
b) oznaczenia cyfrowo  literowe przyporz¹dkowane
terenom o przeznaczeniu i o ró¿nych zasadach zagospodarowania i zabudowy;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy;
d) g³ówne kierunki ci¹gów pieszych poza uk³adem drogowym;
e) szerokoci pasów ulicznych w metrach,
f) tereny o funkcji us³ugowej wy³¹czone z zabudowy,
do zagospodarowania zieleni¹ wysok¹.
Rozdzia³ II
Przepisy ogólne
§3
1. Ustala siê podzia³ obszaru na tereny o ró¿nym prze-
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znaczeniu i o ró¿nych zasadach zagospodarowania i
zabudowy, wyodrêbnione na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczone numerami porz¹dkowymi
i symbolami literowymi. Numery porz¹dkowe dla terenów komunikacji rozpoczynaj¹ siê od cyfry 0.
2. Linie rozgraniczaj¹ce, o których mowa w ust. 1, nale¿y
wyznaczyæ geodezyjnie w odpowiednich projektach
podzia³ów gruntów zgodnie z rysunkiem planu. Nie
dotyczy to linii rozgraniczaj¹cych wyodrêbniaj¹cych
teren oznaczony symbolem TE, którego lokalizacja
mo¿e byæ zmieniona w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne, przy czym
powierzchnia takich jednostek przestrzennych nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 50 m2.
§4
1. Przeznaczenie wyró¿nionego terenu okrela siê jako:
a) funkcjê podstawow¹: podstawowy sposób zagospodarowania terenu, który nale¿y stosowaæ wy³¹cznie, jeli nie ustalono funkcji uzupe³niaj¹cej;
b) funkcjê uzupe³niaj¹c¹: dopuszczony sposób zagospodarowania terenu towarzysz¹cy funkcji podstawowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce funkcje podstawowe:
a) us³ugi komercyjne (symbol na rysunku UC);
b) us³ugi komercyjne i produkcja (symbol na rysunku
UC,P);
c) zieleñ parkowa (symbol na rysunku ZP);
d) drogi dojazdowe (symbol na rysunku KD);
e) przepompownie cieków sanitarnych (symbol na rysunku TK);
f) urz¹dzenia elektroenergetyczne (symbol na rysunku TE).
3. Ustala siê nastêpuj¹c¹ funkcjê uzupe³niaj¹c¹:
a) mieszkalnictwo (symbol na rysunku MN).
Rozdzia³ III
Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
§5
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki urbanistyczne, obowi¹zuj¹ce dla wyró¿nionych terenów:
a) maksymaln¹ intensywnoæ zabudowy dzia³ki budowlanej  stosunek powierzchni ogólnej budynków
(suma powierzchni kondygnacji nadziemnych budynków liczona po zewnêtrznym obrysie budynku)
do powierzchni dzia³ki;
b) minimaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ dzia³ki;
c) minimalna szerokoæ dzia³ki (mierzona wzd³u¿ linii
równoleg³ej do frontowej granicy dzia³ki, w odleg³oci 10 m od tej granicy);
d) maksymaln¹ dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy;
e) dopuszczaln¹ wielkoæ pokrycia dzia³ki zabudow¹
(dopuszczalny procentowy stosunek powierzchni zabudowy budynków do powierzchni dzia³ki).
2. Ustala siê pas zieleni wysokiej wzd³u¿ drogi krajowej
nr 22 na terenach oznaczonych symbolami 1.UC i 8.UC.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie komunikacji:
a) ustala siê zagospodarowanie dróg dojazdowych
oznaczonych symbolem KD w formie wewnêtrznej
komunikacji dla obs³ugi terenów po³o¿onych na
obszarze planu;
b) ustala siê dojazd do terenów po³o¿onych na obsza-
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rze planu z drogi krajowej nr 22, poprzez skrzy¿owanie z drog¹ dojazdow¹ oznaczon¹ symbolem 01.KD,
jako czwarty wlot istniej¹cego skrzy¿owania z drog¹ gminn¹ do osady Szlachetna;
c) zabrania siê bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 22 na teren objêty planem poza dojazdem
ustalonym w pkt b);
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od drogi
krajowej nr 22 w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 25 m
od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22, oznaczon¹
na rysunku planu; zabrania siê przekraczania tej linii
obrysem którejkolwiek z kondygnacji budynku, jego
piwnic, suteren i poddaszy, oraz sytuowaniem urz¹dzeñ reklamowych;
e) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 25,0 m od krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 22;
f) warunki dostosowania skrzy¿owania drogi lokalnej
z drog¹ krajow¹ nr 22 zostan¹ okrelone przez zarz¹dcê drogi krajowej nr 22, na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
g) warunkiem dojazdu (jako czwartego wlotu skrzy¿owania z drog¹ gminn¹ do osady Szlachetna) do terenów objêtych ustaleniami niniejszej uchwa³y, z drogi krajowej nr 22, po³o¿onej poza obszarem opracowania planu, jest:
 realizacja pasów ruchu na drodze krajowej nr 22,
dla pojazdów skrêcaj¹cych w lewo i w prawo z
tej drogi,
 wycinka drzew rosn¹cych w polu widocznoci, na
w³¹czeniu drogi lokalnej 01.KD do drogi krajowej
nr 22.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cego wiejskiego przewodu wodoci¹gowego wsi Nowa Cerkiew, po jego
rozbudowie w zakresie ujêcia i sieci wodoci¹gowej;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych: poprzez lokalne przepompownie do projektowanej kanalizacji
sanitarnej wsi Nowa Cerkiew;
c) odprowadzenie wód opadowych: czêciowo do projektowanego zbiornika retencyjnego, a czêciowo do
cieku powierzchniowego na terenie wsi Jeziorki.
Wszystkie wyloty nale¿y uzbroiæ w urz¹dzenia
oczyszczaj¹ce;
d) ogrzewanie: rozwi¹zania indywidualne, z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a;
e) usuwanie odpadków: odpadki komunalne wywo¿one taborem technologicznym na gminne urz¹dzone
wysypisko odpadków. Odpadki poprodukcyjne,
bêd¹ usuwane i unieszkodliwiane przez podmioty
gospodarcze we w³asnym zakresie.
f) elektroenergetyka: zasilanie z istniej¹cej linii napowietrznej 15 kV i projektowanej s³upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zlokalizowanej w obrêbie
terenu opracowania planu, projektowan¹ lini¹ kablow¹ niskiego napiêcia.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
a) wysokoæ budynków do trzech kondygnacji;
b) kszta³t dachu po³aciowy, symetryczny, co najmniej
dwuspadowy, o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci
od 45o do 50o, z dopuszczeniem lukarn i naczó³ków;
pokrycie dachu gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub

materia³em przypominaj¹cym wygl¹dem w/w pokrycie, w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub grafitowym; dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich na
budynkach us³ugowych i produkcyjnych o powierzchni zwartej zabudowy wiêkszej ni¿ 500 m2;
c) kszta³towanie zabudowy nale¿y podporz¹dkowaæ wzorcom budownictwa regionalnego;
d) opracowanie projektu budowlanego nale¿y poprzedziæ
wykonaniem szczegó³owej koncepcji urbanistyczno 
architektonicznej i uzgodniæ z Urzêdem gminy Chojnice oraz jednostkami okrelonymi w decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
§6
1. Zagospodarowanie poszczególnych dzia³ek budowlanych nie mo¿e ograniczaæ (pod wzglêdem uci¹¿liwoci rodowiskowych i wp³ywu na zdrowie ludzi) mo¿liwoci zagospodarowania pozosta³ych dzia³ek budowlanych, zgodnego z zasadami ustalonymi w niniejszej
uchwale.
2. Ewentualna uci¹¿liwoæ rodowiskowa prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej musi zawieraæ siê w granicach dzia³ki, na której jest prowadzona.
Rozdzia³ IV
Szczegó³owe zasady zabudowy
i zagospodarowania terenu  karty terenów
§7
1. NUMER TERENU  1.UC
2. POWIERZCHNIA  3,30 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA: us³ugi komercyjne w
tym us³ugi w zakresie obs³ugi komunikacji
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) Maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5
b) Dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy (m)
 12
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dopuszczalna wielkoæ pokrycia dzia³ki zabudow¹ (%)
 30
Parkingi  10 miejsc postojowych na ka¿de 1000 m2
powierzchni u¿ytkowej budynku us³ugowego lub produkcyjnego.
Drogi  dojazd od drogi dojazdowej 0.1.KD.
Nakazuje siê zagospodarowania pasa zieleni szpalerem
drzew wzd³u¿ drogi krajowej nr 22.
Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od drogi
dojazdowej 0.1.KD, w odleg³oci 8 m od linii rozgraniczaj¹cej tej drogi.
6. WARUNKI PODZIA£U NIERUCHOMOCI
Dla zabudowy us³ugowej ustala siê:
Minimaln¹ wielkoæ dzia³ki (m2)  5000
Minimaln¹ szerokoæ dzia³ki (m)  50
Dla zabudowy us³ugowej z zakresu obs³ugi komunikacji ustala siê:
Minimaln¹ wielkoæ dzia³ki (m2)  27000
Minimaln¹ szerokoæ dzia³ki (m)  nie reguluje siê.
§8
1. NUMER TERENU  2.ZP
2. POWIERZCHNIA  2,025 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
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3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA: zieleñ parkowa jako towarzysz¹ca terenom us³ug komercyjnych
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY: ustala siê
zakaz zabudowy terenu
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê teren o funkcji retencyjnej, urz¹dzony jako
element zagospodarowania zieleni parkowej, w
miejscu wyznaczonym na rysunku planu,
b) ustala siê ci¹g pieszy ³¹cz¹cy drogi oznaczone symbolami 0.3.KD i 0.1.KD, którego orientacyjny przebieg wyznaczono na rysunku planu.
6. WARUNKI PODZIA£U NIERUCHOMOCI: dopuszcza
siê podzia³ terenu i zagospodarowanie w formie zieleni parkowej towarzysz¹cej zagospodarowaniu terenów
przeznaczonych dla us³ug komercyjnych.
§9
1. NUMER TERENU  3.UC,P
2. POWIERZCHNIA  1,76 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA: us³ugi komercyjne i
produkcja
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5
b) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy (m)
 12
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dopuszczalna wielkoæ pokrycia dzia³ki zabudow¹ (%)
 50
Parkingi  10 miejsc postojowych na ka¿de 1000 m2
powierzchni u¿ytkowej budynku us³ugowego lub produkcyjnego.
Drogi  dojazd od drogi dojazdowej 0.3.KD.
Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy:
 od drogi dojazdowej 0.1.KD, w odleg³oci 8 m od
linii rozgraniczaj¹cej tej drogi,
 od drogi dojazdowej 0.3.KD,w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej tej drogi.
6. WARUNKI PODZIA£U NIERUCHOMOCI
6.1.Dla zabudowy us³ugowej i produkcyjnej ustala siê:
a) minimaln¹ wielkoæ dzia³ki (m2)  5000,
b) minimaln¹ szerokoæ dzia³ki (m)  nie reguluje
siê.
§ 10
1. NUMER TERENU  4.UC,P
2. POWIERZCHNIA  1,58 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA: us³ugi komercyjne i
produkcja
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5
b) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy (m)
 12
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszczalna wielkoæ pokrycia dzia³ki zabudow¹
(%)  50
b) parkingi  10 miejsc postojowych na ka¿de 1000 m2
powierzchni u¿ytkowej budynku us³ugowego lub
produkcyjnego
c) drogi  dojazd od dróg dojazdowych 0.1.KD i 03.KD
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy:
 od drogi dojazdowej 0.1.KD, w odleg³oci 8 m od
linii rozgraniczaj¹cej tej drogi,
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 od drogi dojazdowej 0.3.KD,w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej tej drogi.
6. WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
6.1.Dla zabudowy us³ugowej i produkcyjnej ustala siê:
a) minimaln¹ wielkoæ dzia³ki (m2)  5000
b) minimaln¹ szerokoæ dzia³ki (m)  nie reguluje siê
§ 11
1. NUMER TERENU  5.TE
2. POWIERZCHNIA  0,005 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA  urz¹dzenia elektroenergetyczne
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY: nie reguluje siê
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) parkingi  1 miejsce postojowe
b) drogi  dojazd od drogi dojazdowej 0.1.KD
6. WARUNKI PODZIA£U NIERUCHOMOCI
6.1.Dla urz¹dzeñ elektroenergetycznych ustala siê:
a) minimaln¹ wielkoæ dzia³ki (m2)  50
b) minimaln¹ szerokoæ dzia³ki (m)  7,5
§ 12
1. NUMER TERENU  6.TK
2. POWIERZCHNIA  0,01 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA  urz¹dzenia odprowadzania cieków sanitarnych
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY: nie reguluje siê
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) Drogi  dojazd od drogi dojazdowej 0.1.KD
6. WARUNKI PODZIA£U NIERUCHOMOCI
6.1.Dla urz¹dzeñ odprowadzania cieków sanitarnych
ustala siê:
a) minimaln¹ wielkoæ dzia³ki (m2)  100
b) minimaln¹ szerokoæ dzia³ki (m)  10
§ 13
1. NUMER TERENU  7.UC/MN
2. POWIERZCHNIA  3,27 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA: us³ugi komercyjne
3.2.FUNKCJA UZUPE£NIAJ¥CA: mieszkalnictwo
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) Maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,4
b) Dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy (m)
 12
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dopuszczalna wielkoæ pokrycia dzia³ki zabudow¹ (%)
 30
Parkingi  1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie i
10 miejsc postojowych na ka¿de 1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej budynku us³ugowego.
Drogi  dojazd od drogi dojazdowej 0.2.KD.
Nakazuje siê przeznaczenie dla funkcji podstawowej co
najmniej parterów budynków.
Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 8 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych
0.1.KD i 0.2.KD.
6. WARUNKI PODZIA£U NIERUCHOMOCI
6.1.Dla zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej ustala siê:
a) minimaln¹ wielkoæ dzia³ki (m2)  4000
b) minimaln¹ szerokoæ dzia³ki (m)  50
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§ 14
1. NUMER TERENU  8.UC
2. POWIERZCHNIA  4,59 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA: us³ugi komercyjne
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) Maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5
b) Dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
(m)  12
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dopuszczalna wielkoæ pokrycia dzia³ki zabudow¹ (%)
 30
Parkingi  10 miejsc postojowych na ka¿de 1000 m2
powierzchni u¿ytkowej budynku us³ugowego lub produkcyjnego.
Drogi  dojazd od dróg dojazdowych 0.1.KD i 0.2.KD.
Nakazuje siê zagospodarowania pasa zieleni szpalerem
drzew wzd³u¿ drogi krajowej nr 22.
Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 8 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych
0.1.KD i 0.2.KD.
6. WARUNKI PODZIA£U NIERUCHOMOCI
6.1.Dla zabudowy us³ugowej ustala siê:
a) minimaln¹ wielkoæ dzia³ki (m2)  10000
b) minimaln¹ szerokoæ dzia³ki (m) -nie reguluje siê.
§ 15
1. NUMER TERENU  0.1.KD
2. POWIERZCHNIA  0,92 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA: droga dojazdowa
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê drogê lokaln¹ o szerokoci pasa drogowego 15 m, jednojezdniow¹ o dwóch pasach ruchu,
z której dopuszcza siê bezporedni¹ obs³ugê zabudowy,
b) w pasie drogowym ulicy lokalnej ustala siê obustronne chodniki i cie¿ki rowerowe oraz dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe i w zatokach
postojowych.
§ 16
1. NUMER TERENU  0.2.KD
2. POWIERZCHNIA  0,61 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA: droga dojazdowa
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê drogê lokaln¹ o szerokoci pasa drogowego 15 m, jednojezdniow¹ o dwóch pasach ruchu,
z której dopuszcza siê bezporedni¹ obs³ugê zabudowy,
b) w pasie drogowym ulicy lokalnej ustala siê obustronne chodniki i cie¿ki rowerowe oraz dopuszcza siê
parkowanie przykrawê¿nikowe i w zatokach postojowych.
§ 17
1. NUMER TERENU  0.3.KD
2. POWIERZCHNIA  0,15 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU:
3.1.FUNKCJA PODSTAWOWA: droga dojazdowa
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê drogê dojazdow¹ o szerokoci pasa drogowego 12 m, jednojezdniow¹ o dwóch pasach ru-

chu, z której dopuszcza siê bezporedni¹ obs³ugê zabudowy,
b) w pasie drogowym ulicy dojazdowej ustala siê obustronne chodniki i cie¿ki rowerowe oraz dopuszcza
siê parkowanie przykrawê¿nikowe i w zatokach postojowych.
Rozdzia³ V
Przepisy koñcowe
§ 18
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 19
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹
Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z 26 wrzenia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z 1992 r) we
fragmencie objêtym granicami opisanymi w § 1 niniejszej uchwa³y.
§ 20
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 21
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1526
UCHWA£A Nr XLV/333/2002
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Sierakowice,
dotycz¹cego obszarów:
Obszar nr 1  dz. nr 619/11, dz. nr 619/12
Obszar nr 2  dz. nr 202
Obszar nr 3  cz. dz. nr 227/16
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszarów:
1) OBSZAR nr 1  dzia³kê nr 619/11 i 619/12 przeznacza siê pod przemys³ i rzemios³o, dotychczasowe
przeznaczenie terenu  tereny sk³adowe i bazy.
2) OBSZAR nr 2  dzia³kê nr 202 przeznacza siê pod
budownictwo mieszkaniowe, dotychczasowe przeznaczenie terenu uprawy rolne.
3) OBSZAR nr 3  dzia³kê nr 227/16 (czêæ) przeznacza
siê pod parking, dotychczasowe przeznaczenie terenu  us³ugi owiaty.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2

§2
Ustalenia planu dla terenów w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

WIE Sierakowice
NR DZIA£KI 619/11, 619/12
POWIERZCHNIA 1,16 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
przemys³, rzemios³o
SYMBOLE NA RYS. PLANU
P  teren przemys³u i rzemios³a, ZK  zieleñ izolacyjno-krajobrazowa
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: 0,31 ha
c) rodzaj zabudowy: zabudowa techniczna i zabudowa socjalna, parterowa
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 70% terenu dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zale¿na od potrzeb technologicznych, zabudowa socjalna  parterowa
f) linia zabudowy: 6,0 m od krawêdzi jezdni drogi
gminnej
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  do kanalizacji
wiejskiej
c) odprowadzenie wód opadowych: z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze do kanalizacji deszczowej
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami okrelonymi przez w³aciwy Zak³ad Energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ (ZK) jak na rys. planu
b) w nowo realizowanych obiektach nale¿y stosowaæ
technologie ograniczaj¹ce oddzia³ywanie na rodowisko
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania na
rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ poza
granice w³asnej dzia³ki, pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi winny byæ wyposa¿one w rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

WIE Sierakowice
NR DZIA£KI 202
POWIERZCHNIA ok. 1,47 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  budownictwo mieszkaniowe, KD  droga dojazdowa, Kx  przejcie piesze ZK  zieleñ krajobrazowa, ZR  zieleñ rekreacyjna
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu
b) powierzchnia dzia³ki: nie mniejsza ni¿ 600 m
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa MN 
zabudowa jednorodzinna, MN1  jedna dzia³ka 
zabudowa bliniacza lub jednorodzinna, MN2  istniej¹ca zabudowa jednorodzinna do zachowania
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 30% terenu dzia³ki, dopuszcza siê budowê gara¿y
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o, wysokoæ budynku od poziomu
terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 10 m
f) linia zabudowy: 6,0 m od krawêdzi jezdni drogi
gminnej i drogi dojazdowej
g) ZR  zieleñ rekreacyjna, osiedlowa
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
KD  droga dojazdowa szer. 8,0 m, Kx  przejcie piesze szer. 4,0 m, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: do kanalizacji wiejskiej
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki, z drogi KD, z powierzchni utwardzonych do
kanalizacji deszczowej
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ (ZI) jak na rys. planu
STAWKA PROCENTOWA
1 0%
INNE ZAPISY
nie ustala siê

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

WIE Sierakowice
NR DZIA£KI  227/16 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0,47 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
komunikacja  parking
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
KP  teren parkingu, ZK  zieleñ izolacyjno-krajobrazowa, KD  drogi dojazdowe

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1526, 1527
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6. WARUNKI LOKALIZACYJNE
a) KP  teren parkingu.Powierzchnia terenu parkingu
utwardzona, wody opadowe z powierzchni usuwane w sposób zorganizowany
b) KD  istniej¹ca droga dojazdowa do poszerzenia
do 8,0 m
c) KD1  teren do poszerzenia drogi istniej¹cej
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z ulicy S³upskiej
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) odprowadzenie wód opadowych: z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze do kanalizacji deszczowej
b) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
c) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
wprowadziæ zieleñ izolacyjno  krajobrazow¹ (ZK) jak
na rysunku planu
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania na
rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ poza
granice w³asnej dzia³ki
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
gminy Sierakowice (za³¹cznik graficzny nr 1-3).
§4
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa
w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoci 10..% dla planu nr 2, dla pozosta³ych 0%.
§5
1. Niniejszy plany zagospodarowania przestrzennego wsi
Sierakowice, obejmuj¹cy obszar wymieniony w § 1
pkt 1, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sierakowice, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/42/
90 Gminnej Rady Narodowej w Sierakowicach z dnia
30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131 z
1990 r. z pón. zm.), który to plan traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu (za³¹cznik graficzny nr 1-3).
§6
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Sierakowice,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wy-

dawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

1527
UCHWA£A Nr XLV/343/2002
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 222/2, cz. dz. nr
222/3 po³o¿onych w Kamienicy Królewskiej i dzia³ki nr
34/1, cz. dz. nr 35/2 po³o¿onych w Pa³ubicach.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszaru:
1) OBSZAR nr 1  teren rolny,Kamienica Królewska 
dzia³kê nr 222/2, cz. dz. nr 222/3, Pa³ubice dz. nr 34/
1, cz. dz. nr 35/2 przeznacza siê pod przemys³ spo¿ywczo-rolny.
§2
Ustalenia planu dla terenu w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1
1. WIE Kamienica Królewska i wie Pa³ubice
2. NR DZIA£KI wie Kamienica Królewska dz. nr 222/2,
222/3 (czêæ)
wie Pa³ubice dz. nr 34/1, 35/2 (czêæ)
3. POWIERZCHNIA ok 6,3 ha
4. PRZEZNACZENIE TERENU
przemys³ spo¿ywczo-rolny (ubojnia, mieszalnia pasz)
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
P  teren przemys³u rolno-spo¿ywczego, R  teren rolny z dopuszczeniem urz¹dzeñ infrastruktury sanitarnej
U  teren ubojni, MP  teren mieszalni pasz, Ls  las,
W  oczko wodne, ZK  zieleñ izolacyjno  krajobrazowa, ZK1  zieleñ izolacyjno-krajobrazowa, wydzielona
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 3 ha
c) rodzaj zabudowy: obiekty przemys³owe  zabudo-

Poz. 1527

7.
8.

9.
10.
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wa techniczna i zabudowa socjalna, parterowa, istniej¹ce do zachowania, rozbudowy lub likwidacji
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 30% terenu dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zale¿na od potrzeb technologicznych, nieprzekraczaj¹ca 10 m.
Dachy o nachyleniu nieprzekraczaj¹cym 30o. Zabudowa socjalna  parterowa z wykorzystaniem
poddasza, wysokoæ od poziomu terenu do kalenicy nie przekraczaj¹ca 10 m, poziom posadowienia budynków do 0,60 m od poziomu terenu
f) linia zabudowy: jak na rys. planu
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi powiatowej, parkowanie na
terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) cieki odprowadzenie cieków z czêci socjalnej,
cieków technologicznych  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do czasu wybudowania kolektora sanitarnego odprowadzaj¹cego cieki
do oczyszczalni cieków w Sierakowicach do zbiornika bezodp³ywowego. cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia przed ich wprowadzeniem
do odbiornika i powinny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
cieków w Sierakowicach. Na terenie dzia³ki nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania
ich jakoci przed odprowadzeniem do wiejskiej
kanalizacji,
c) odprowadzenie wód opadowych: z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze na teren w³asnej dzia³ki,
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami podanymi
przez w³aciwy Zak³ad Energetyczny,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne),
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów przez
koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe, na
wytwarzanie odpadów produkcyjnych nale¿y uzyskaæ zgodê Starostwa Powiatowego.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ (brzoza, modrzew, sosna, jarzêbina) izolacyjno-krajobrazow¹ (ZK) jak na rys. planu,
b) wprowadziæ pas zieleni (ZK1) redniej i wysokiej
zgodnej geograficznie i siedliskowo z zieleni¹ wystêpuj¹c¹ na terenie KPK (np. modrzew, brzoza,
sosna, jarzêbina),
c) zachowaæ istniej¹ce oczko wodne  W i istniej¹cy
las  Ls,
d) w nowo realizowanych obiektach i w istniej¹cych
zastosowaæ kolorystykê niweluj¹c¹ negatywny
wp³yw obiektów na krajobraz obszaru Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
e) w nowo realizowanych obiektach stosowaæ technologie ograniczaj¹ce oddzia³ywanie na rodowisko,
f) dzia³ka znajduje siê w obrêbie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego  obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dzenia nr 12/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 14 wrzenia 1998 r.
Nr 59.
11. STAWKA PROCENTOWA
10%
12. INNE ZAPISY
Zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania na
rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ poza
granice w³asnej dzia³ki.
Ubojniê zlokalizowaæ w odleg³oci min. 50 m od obiektów emituj¹cych py³y przemys³owe, oraz min. 50 m
od otwartych zbiorników na gnojowicê do 2001 czynnej pojemnoci
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
gminy Sierakowice (za³¹cznik graficzny nr 1).
§4
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w
art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokoci: 10%.
§5
1. Niniejszy plany zagospodarowania przestrzennego wsi
Kamienica Królewska i Pa³ubice, obejmuj¹cy obszary
wymienione w § 1 pkt 1, stanowi jednoczenie zmianê
do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sierakowice, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XI/42/90 Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16.
poz. 131 z 1990 r. z pón. zm.), który to plan traci moc
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu
(za³¹cznik graficzny nr 1).
§6
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Sierakowice,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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