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1556
UCHWA£A Nr XIX/150/2001
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Ko³czyg³owach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W miejscowoci Ko³czyg³owy nadaje siê nowym ulicom nastêpuj¹ce nazwy:
 ul. Tadeusza Kociuszki,
 ul. jana Kiliñskiego,
 ul. Juliana Ursyna Niemcewicza.
§2
Po³o¿enie ulic o których mowa w § 1 okrela mapka
stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

1557
UCHWA£A Nr XXXIV/237/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, dzia³ka nr 904, 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.
*) Za³¹cznika nie publikuje siê.

o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 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  1000 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 (40%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KD1.
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KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 2 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni 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:
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%.
§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) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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.
§5
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 padziernika 1994 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych
granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

1558
UCHWA£A Nr XXXIV/238/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, czêæ
dzia³ki nr 697/2 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 2001 r. 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 z us³ugami nieuci¹¿liwymi.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MNU1, MNU2  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami nieuci¹¿liwymi:
 wysokoæ zabudowy budynków mieszkalno-us³ugowych  do 1,5 kondygnacji nadziemnej (do 9,0 m od
poziomu terenu do kalenicy),
 dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budyn-
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ków 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 30% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  700 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 (min.
40% powierzchni ogólnej dzia³ki),
 istniej¹ce zadrzewienia podlegaj¹ ochronie,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KDX,
 15 m od granicy terenów kolejowych.
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych i jak na rys. planu z miejscami postojowymi we wschodniej czêci terenu.
KDX  ci¹g pieszo-jezdny o szer. 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych i jak na rysunku planu.
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, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piasku do wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i piasku musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
 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 powiatowej nr 10226 za
porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej
KD i ci¹gu pieszo-jezdnego KDX,

 w granicach w³asnoci nale¿y zapewniæ odpowiedni¹
iloæ miejsc postojowych.
§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:
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 i
us³ug nieuci¹¿liwych,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) projektowany ci¹g pieszo-jezdny.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami
nieuci¹¿liwymi na 30%.
§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) 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.
§5
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 padziernika 1994 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych
granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
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UCHWA£A Nr XXXIV/239/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, dzia³ki
nr 549/4 i 549/5 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 2001 r. 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),
 poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
 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),
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22o-35°
lub 45o-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
 linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (min.
40% powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 5 m od KD i drogi gminnej.
KD  projektowane poszerzenie drogi wewnetrznej o
szer. 2,5 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,
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 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 wewnêtrznej.
5. Ustalenia inne:
 w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, odkrycia nale¿y zg³osiæ do
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie podzia³u na dzia³ki budowlane,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6) poszerzenie istniej¹cej drogi wewnêtrznej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 30%.
§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) 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.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w Luzinie Nr XXXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1559, 1560

 3486 

1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115 z dnia 10 padziernika 1994 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych
granicami niniejszego planu.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe

§6

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, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia planu;
c) symbol obszaru;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne.

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 Miejskiej
T. Sirocki

1560
UCHWA£A Nr XXXIV/554/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi Kosy, dzia³ka nr 26/12 i 26/13.
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;
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
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 fragment nieruchomoci oznaczonej jako dzia³ka
nr 26/12 i26/13 po³o¿onych we wsi Kosy przeznaczonych
dotychczas pod rolnictwo  na teren przeznaczony pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
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%.

§3

§4
Dla obszaru objêtego planem, oznaczonego symbolem MN i obowi¹zuj¹ regulacje zawarte w karcie terenu,
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y:
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIV/554/02
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:
maks. dwie dzia³ki budowlane, z zachowaniem istniej¹cej parcelacji terenu;
3. REGULACJE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki;
b) linie zabudowy nieprzekraczalne  wg rysunku planu;
c) forma zabudowy:
1. budynek na planie zbli¿onym do prostok¹ta o stosunku boków a: b = 1:1,5÷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, w po³aci dachowej mo¿liwe stosowanie zastosowanie wykuszy i naczó³ków,
3. liczba kondygnacji maks. 1,5
4. wysokoæ budynku: od najni¿szej naturalnej warstwicy terenu przy cianie budynku do szczytu
kalenicy maks. 9,0 m; do okapu maks. 3,5m
5. rzêdna parteru od najni¿szej warstwicy terenu
maks. 0,6 m;
rozwi¹zania materia³owe:
ciany zewnêtrzne: wyprawy tynkarskie w kolorze zbli¿onym do bieli, drewno, ew. 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.
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4. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA:
a) dojcie i dojazd bezporednio z przyleg³ej drogi dojazdowej;
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) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dn.
06.08.1993 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku, o utworzeniu w/w strefy
ochronnej.
e) na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy),jako element kompozycji zagospodarowania dzia³ki; obligatoryjne zachowanie istniej¹cych drzew na granicy terenu.
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,
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;
e) odprowadzanie cieków deszczowych:  do kanalizacji deszczowej; wody deszczowe z powierzchni
utwardzonych dróg i zjazdów do gara¿y przed odprowadzeniem do odbiornika cieków winny byæ
oczyszczone w stopniu zapewniajacym 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;
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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 ustalenia 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

1561
UCHWA£A Nr XXXIV/556/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, po³o¿onego we wsi £apalice, dzia³ka nr 106/36.
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;
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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

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIV/556/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 kwietnia 2002 r.

1.
2.

§1
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 106/36
po³o¿onej we wsi £apalice przeznaczonej dotychczas pod
rolnictwo  na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

3.

§2
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%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§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, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia planu;
c) symbol obszaru;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne;
d) kierunek osi pod³u¿nej i kalenicy budynku.
§4
Dla obszaru objêtego planem, dla terenu oznaczonego symbolem MN obowi¹zuj¹ regulacje zawarte w karcie terenu stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y:
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4.

5.

KARTA TERENU NR.1.
Symbol obszaru: MN
PRZEZNACZENIE TERENU: pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹;
ZASADY PARCELACJI TERENU:
 dopuszcza siê wydzielenie maks. 2 dzia³ek budowlanych;
 min. powierzchnia dzia³ki  1000 m2;
REGULACJE FORMY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) powierzchnia zabudowy na dzia³ce budowlanej nie
mo¿e przekroczyæ 15% powierzchni dzia³ki;
b) linie zabudowy nieprzekraczalne- wg rysunku planu;
c) forma zabudowy:
1. budynek na planie zbli¿onym do prostok¹ta o stosunku boków a: b = 1:1,5÷2,5; o pod³u¿na budynku równoleg³a do osi zaznaczonej na rysunku
planu;
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. 10,0
m;
od najni¿szej projektowanej warstwicy terenu przy
cianie budynku do szczytu kalenicy maks. 9,0 m;
do okapu maks. 3,5 m;
5. rzêdna parteru od najni¿szej projektowanej warstwicy terenu maks. 0,6 m; w przypadku wystêpowania pochy³oci nale¿y uwzglêdniæ wyprofilowanie tarasu ziemnego pod posadowienie budynku;
6. rozwi¹zania materia³owe:
ciany zewnêtrzne: wyprawy tynkarskie w kolorze zbli¿onym do bieli, 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 czerwonym, grafitowym; harmonizuj¹cym z kolorystyk¹ dachów
budynków s¹siedztwie.
OBS£UGA KOMUNIKACYJNA:
a) dojcie i dojazd bezporednio z przyleg³ych dróg dojazdowych;
b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe powinno
byæ spe³nione w obrêbie w³asnej dzia³ki;
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA I
KRAJOBRAZU:
a) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce dla terenów
po³o¿onych w Otulinie 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 wy-
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dawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowê; 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;
c) na dzia³kach nale¿y wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie (drzewa i krzewy), jako element kompozycji zagospodarowania dzia³ki;
d) obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone dla zewnêtrznej strefy ochrony poredniej ujêcia wody
Straszyn (zgodnie z Decyzj¹ Nr O-V 7726/1/93 z dnia
06.08.1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku).
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, lub analogiczne);
b) elektroenergetyka: przy³¹cza kablowe z istniej¹cej
sieci NN;
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;
e) cieki deszczowe  utylizacja na terenie w³asnej dzia³ki;
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 i staraniem inwestora, w uzgodnieniu z
gestorem sieci.
Rozdzia³ III
Ustalenia koñcowe

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

lenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/54/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22lutego
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 XLIX/697/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy Filtrowej w
Rumi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220) oraz na
podstawie zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej
z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomoci (M.P. Nr 30, poz. 197), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Dotychczasowej ulicy Filtrowej na odcinku od skrzy¿owania ulic D¹browskiego i Pomorskiej w kierunku do
granicy z Gdyni¹  nadaje siê nazwê DZIA£KOWCÓW.
§2
Przebieg ulicy przedstawiono na za³¹czniku graficznym
do niniejszej uchwa³y.
§3

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

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.

§4

§6
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc usta-

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1563, 1564
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§1

UCHWA£A Nr L/711/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 sierpnia 2002 r.

Ustala siê ,,Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Rumia, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr VI/46/99 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzêtom oraz ich wy³apywania

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. Nr 111 poz. 724,
zm. z 1997 r. Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3 poz. 21, Nr 111,
poz. 1194) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220), Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

Traci moc uchwa³a Nr XLII/346/97 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
miasta Rumi, zmieniona uchwa³ami Rady Miejskiej Rumi
Nr VI/47/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. oraz Nr XXII/224/
2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r.

§1
§ 3 porozumienia, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y
Nr XLVIII/694/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja
2002 roku zmieniaj¹cej uchwa³ê Nr VI/46/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzêtom oraz ich wy³apywania, otrzymuje brzmienie:
,,§ 3
Wielkoæ partycypacji dla gmin Rumia i Reda bêdzie
okrelana corocznie zgodnie z zasad¹ procentowego
wskanika liczby mieszkañców wspó³dzia³aj¹cych miast
tj.:
Liczba mieszkañców Rumi
x 100%
Liczba mieszkañców Gdyni
Liczba mieszkañców Redy

x 100%

Liczba mieszkañców Gdyni
Kwota partycypacji gmin Rumia i Reda =% udzia³u gminy w kosztach x koszt utrzymania schroniska + koszty
amortyzacji.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

1564
UCHWA£A L/709/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie gminy
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220
i Nr 62 poz. 558) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121,
poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272 i z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085, Nr 154 poz. 1800), Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:

§3

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr L/709/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
REGULAMIN
utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie gminy Rumia
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin ustala wymagania i warunki utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci znajduj¹cych
siê w gminie Rumia
§2
Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie u.c.p.  rozumie siê przez to ustawê z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.),
2) ustawie o odpadach  rozumie siê przez to ustawê
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628),
3) odpadach komunalnych drobnych  rozumie siê przez
to odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê mog¹
byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoci,
4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych  rozumie siê przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze wzglêdu na swoje
rozmiary i masê nie mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoci,
5) odpadach rolinnych  rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone
selektywnie odpady pochodzenia rolinnego z targowisk i cmentarzy,
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6) przedsiêbiorstwie wywozowym  rozumie siê przez to
przedsiêbiorstwo upowa¿nione, w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p. do wiadczenia us³ug w zakresie
zbiórki i transportu odpadów komunalnych lub opró¿niania i transportu nieczystoci ciek³ych,
7) w³acicielu nieruchomoci  rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹.
§3
Regulamin obowi¹zuje:
1) w³acicieli nieruchomoci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów, do których tytu³
prawny ma gmina.
Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku i czystoci na terenie nieruchomoci
§4
W³aciciele nieruchomoci s¹ obowi¹zani do utrzymania na jej terenie czystoci, porz¹dku oraz nale¿ytego stanu sanitarno-higienicznego.
§5
1. W³aciciele nieruchomoci lub inne podmioty wskazane ustaw¹ u.c.p. maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego
uprz¹tniêcia ze niegu, lodu, b³ota oraz innych zanieczyszczeñ chodnika bezporednio przyleg³ego do nieruchomoci.
2. Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodnika ze niegu i lodu powinien byæ realizowany przez:
1) odgarniêcie niegu i lodu w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ ruchu pieszych lub pojazdów,
2) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych liskoæ chodnika, przy czym piasek,
popió³ lub inne materia³y u¿yte do tych celów nale¿y uprz¹tn¹æ z chodnika po ustaniu przyczyn ich u¿ycia.
§6
1. Gmina zobowi¹zana jest do stwarzania warunków do
selektywnej zbiórki odpadów poprzez rozstawienie pojemników segregacyjnych na terenie miasta lub umo¿liwienie odbioru posegregowanych odpadów od w³acicieli nieruchomoci.
2. Posiadacze odpadów obowi¹zani s¹ do korzystania z
pojemników segregacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
§7
1. Mycie samochodów osobowych na terenie nieruchomoci jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania
rodków ulegaj¹cych biodegradacji, przy czym nie
mo¿e ono powodowaæ uci¹¿liwoci dla innych osób
korzystaj¹cych z danej nieruchomoci lub nieruchomoci s¹siedniej.
2. Zabrania siê mycia samochodów osobowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m od cieków wodnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Mycie samochodów ciê¿arowych mo¿e siê odbywaæ
jedynie pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w
szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych w sposób
umo¿liwiaj¹cych ich usuniêcie; w szczególnoci cieki
takie nie mog¹ byæ bezporednio odprowadzane do
zbiorników wodnych lub do ziemi.
§8
Naprawy i regulacje samochodów mog¹ siê odbywaæ
tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w
pojemnikach do tego przeznaczonych.
Rozdzia³ 3
Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci
oraz na drogach publicznych, a tak¿e wymagania
dotycz¹ce ich rozmieszczania oraz utrzymywania
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym
§9
1. Odpady komunalne winny byæ gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach i kontenerach.
2. Dopuszcza siê stosowanie worków z tworzyw sztucznych w przypadku selektywnej zbiórki szk³a, plastików
i makulatury oraz okresowego zwiêkszenia iloci gromadzonych niesegregowanych odpadów komunalnych.
3. Kosze uliczne winny byæ trwa³e (betonowe, metalowe,
z tworzyw sztucznych), o pojemnoci nie mniejszej ni¿
30 l.
§ 10
Nieczystoci ciek³e winny byæ gromadzone w zbiornikach bezodp³ywowych odpowiadaj¹cych wymaganiom
wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych, w szczególnoci
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z póniejszymi zmianami).
§ 11
Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce w
zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoci
dzia³alnoci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach
s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 12
W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany utrzymywaæ
pojemniki w dobrym stanie sanitarnym i technicznym.
§ 13
1. Zabrania siê wrzucania do pojemników na odpady
komunalne: niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, ¿r¹cych lub
wybuchowych.
2. Gruz i odpady niebezpieczne, o których mowa w pkt 1,
winny byæ wywo¿one na podstawie odrêbnych umów
z przedsiêbiorstwami wywozowymi.
§ 14
Zabrania siê spalania odpadów w pojemnikach i kontenerach.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 15
Ustawienie pojemników na odpady komunalne na nieruchomociach winno byæ zgodne z przepisami dotycz¹cymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie oraz nie powinno powodowaæ uci¹¿liwoci w korzystaniu z s¹siednich nieruchomoci.
§ 16
W³aciciel nieruchomoci winien zapewniæ przedsiêbiorstwu wywozowemu dostêp do pojemników w uzgodnionym dniu usuwania odpadów.
§ 17
1. Wskazane jest gromadzenie odpadów rolinnych w
kompostownikach na terenie nieruchomoci.
2. W przypadku kompostowników otwartych, ich usytuowanie na nieruchomoci winno zapewniaæ odleg³oæ
minimum 5 m od granicy nieruchomoci od strony ulicy i 1 m od pozosta³ych granic.
3. Tworzenie kompostowników nie mo¿e stanowiæ uci¹¿liwoci dla u¿ytkowników s¹siednich nieruchomoci.
Rozdzia³ 4
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania
siê odpadów komunalnych lub nieczystoci ciek³ych
z terenu nieruchomoci oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§ 18
1. Na ka¿dej nieruchomoci zamieszka³ej oraz na której
prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza lub inna dzia³alnoæ, w wyniku której powstaj¹ odpady komunalne,
winien znajdowaæ siê przynajmniej jeden pojemnik na
odpady komunalne.
2. Czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych z nieruchomoci winna byæ dostosowana do iloci odpadów, przy czym nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 2 razy w
miesi¹cu. Dopuszcza siê wywóz 1 raz w miesi¹cu w
przypadku, gdy nieruchomoæ jest zamieszka³a przez
osobê samotn¹.
3. W³aciciel posesji prowadz¹cy prace budowlane obowi¹zany jest do przetrzymywania odpadów budowlanych w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach i
usuwania ich z czêstotliwoci¹ dostosowan¹ do ich zape³niania.
§ 19
1. W³aciciele nieruchomoci, na których znajduj¹ siê tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹
obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub przy obiektach koszy na mieci i ich opró¿niania z czêstotliwoci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu.
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹ oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych te przystanki.

2. Dopuszcza siê wspólne ustawienie jednego kosza przez
nie wiêcej ni¿ trzech s¹siaduj¹cych przedsiêbiorców.
§ 21
1. Zabrania siê wrzucania odpadów komunalnych pochodz¹cych z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i us³ugowych i innych nieruchomoci, na których powstaj¹ odpady, do koszy ulicznych
oraz do pojemników innych w³acicieli.
2. W przypadku stwierdzenia faktu okrelonego w ust. 1,
w³aciciel nieruchomoci, winny nieprzestrzegania zakazu, zobowi¹zany jest do ustawienia dodatkowego pojemnika na odpady komunalne na swojej nieruchomoci.
§ 22
Czêstotliwoæ wywozu nieczystoci ciek³ych ze zbiorników bezodp³ywowych winna byæ dostosowana do potrzeb wynikaj¹cych z zu¿ycia wody i pojemnoci zbiornika. W³aciciel nie mo¿e dopuszczaæ do przepe³niania
zbiorników i wylewania siê cieków na powierzchniê terenu.
§ 23
Czêstotliwoæ usuwania odpadów wielkogabarytowych i rozmieszczenie kontenerów na te odpady ustala
gmina i podaje do publicznej wiadomoci.
Rozdzia³ 5
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
§ 24
Zwierzêta domowe winny byæ trzymane w pomieszczeniach zamkniêtych lub na ogrodzonych nieruchomociach, zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem siê na zewn¹trz.
§ 25
W³aciciele psów obowi¹zani s¹ do wyprowadzania
psów na smyczy i w kagañcu. Dopuszcza siê puszczanie
psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uci¹¿liwoci dla innych osób, pod warunkiem, ¿e psy s¹ w kagañcu i pod nadzorem w³aciciela. Obowi¹zek wyprowadzania psów w kagañcu nie dotyczy psów o wysokoci
do 30 cm w k³êbie.
§ 26
Zobowi¹zuje siê w³acicieli do wszczepienia swoim
psom identyfikatorów  transponderów i umo¿liwienie
kontroli numeru wszczepionego identyfikatora pracownikom samorz¹du gminy oraz funkcjonariuszom Stra¿y
Miejskiej.
§ 27
Zobowi¹zuje siê w³acicieli psów do sprz¹tania psich
odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeñ
s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku, z chodników, ulic i trawników.

§ 20

§ 28

1. W³aciciele sklepów, punktów gastronomicznych lub
us³ugowych obowi¹zani s¹ do ustawienia koszy na
mieci przed u¿ytkowanymi lokalami i zapewnienia ich
opró¿niana z czêstotliwoci¹ zapobiegaj¹c¹ ich przepe³nieniu.

1. Zabrania siê wyprowadzania psów na teren placów
zabaw dla dzieci.
2. Zabrania siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t
do obiektów u¿ytecznoci publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, je¿eli taki zakaz wyni-
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ka z oznakowania dokonanego przez w³aciciela placówki.
Rozdzia³ 6
Wymagania utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§ 29
Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej wprowadza siê ca³kowity zakaz chowu i trzymania zwierz¹t gospodarskich, z wyj¹tkiem ptactwa i królików.
§ 30
Trzymanie ptactwa (kury, gêsi, kaczki, indyki, go³êbie
itp.) i królików dopuszczalne jest na nieruchomociach z
zapewnieniem odleg³oci nie mniej ni¿ 10 m od granicy
posesji od strony ulicy; odleg³oæ od pozosta³ych granic
mo¿e byæ mniejsza, o ile wyra¿¹ na to pisemn¹ zgodê
w³aciciele s¹siednich nieruchomoci.
§ 31
Prowadz¹cy hodowlê ptactwa lub królików zobowi¹zany jest zapewniæ:
1) gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych w zwi¹zku z
hodowl¹ odpadów i nieczystoci,
2) niepowodowanie przez prowadzon¹ hodowlê, wobec osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoci lub nieruchomociach s¹siednich, uci¹¿liwoci takich jak
ha³as, odory czy podobne,
3) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdzia³ 7
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej
deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 32
Zarz¹dcy budynków wielorodzinnych zobowi¹zani s¹
do przeprowadzania okresowej deratyzacji w pomieszczeniach piwnicznych i innych miejscach zagro¿onych
bytowaniem gryzoni nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
§ 33
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji, inne
ni¿ wymienione w § 32 regulaminu i terminy jej przeprowadzania, okrela ka¿dorazowo Zarz¹d Miasta po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii.

1565
UCHWA£A Nr XLV/313/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 17 lipca 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy równowagi przyrodniczo-krajobrazowej jeziora Jeleñ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 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 i
Nr 62, poz. 558) oraz na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 2,
art. 9, 10, 11, 18, 26, 28 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.), Rada Miejska w Bytowie
uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy równowagi przyrodniczo-krajobrazowej
jeziora Jeleñ, zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/41/94 Rady Miejskiej w Bytowie z
dnia 13 grudnia1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42,
poz. 241 z 16 grudnia 1994 r.) oraz zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytowa, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/42/94 Rady
Miejskiej w Bytowie z dnia 13 grudnia1994 r. (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 42, poz. 242 z 16 grudnia 1994 r.).
§2
Celem zmiany planu jest okrelenie zasad zagospodarowania strefy równowagi przyrodniczo  krajobrazowej
jeziora Jeleñ jako obszaru o szczególnych wartociach
przyrodniczych i krajobrazowych z uwzglêdnieniem takich elementów, jak: warunki ekspozycji, wykorzystanie
przyrodniczych i turystycznych walorów zlewni oraz zasad jej ochrony.
§3
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego strefy równowagi przyrodniczo-krajobrazowej jeziora Jeleñ, wykonanym na mapie sytuacyjnowysokociowej w skali 1:2000.
§4
Granice obszaru objêtego uchwa³¹ okrelone s¹ na
rysunku planu.
§5
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowi¹zuj¹ w dok³adnoci mo¿liwej do odczytania w skali rysunku.
2. Tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania zosta³y rozgraniczone liniami o gruboci 1
mm:
a) liniami ci¹g³ymi, jednoznacznego ustalenia  wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku pokrywania
siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy;
b) liniami przerywanymi, oznaczaj¹cymi mo¿liwoæ
przesuniêcia rozgraniczenia w obie strony od osi linii do 15 m, o ile ustalenie szczegó³owe dla danego
terenu nie stanowi inaczej i je¿eli przesuniêcie nie
powoduje zmiany przeznaczenia wymagaj¹cej zgody ministra lub wojewody w procedurze sporz¹dzania planu.
W oznaczeniu graficznym granicy obszaru objêtego
planem miarodajna jest o linii rozgraniczaj¹cej, stanowi¹cej czêæ tego oznaczenia.
3. Ilekroæ w ustaleniach jest mowa o:
a) linii zabudowy nieprzekraczalnej  nale¿y przez to
rozumieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku, linie zabudowy
nieprzekraczalne nie dotycz¹ ganków, wykuszy, balkonów.
b) linii podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane 
nale¿y przez to rozumieæ liniê orientacyjn¹ na rysun-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1565

 3494 

ku planu pokazuj¹c¹ zasady podzia³u terenu zgodnie z
zasadami podanymi dla okrelonych terenów.
a) wysokoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ dopuszczaln¹ maksymaln¹ wysokoæ zabudowy, liczon¹
od projektowanego poziomu posadzki parteru do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu
kubatury.
b) terenie publicznym  nale¿y przez to rozumieæ teren
wyznaczony ustaleniami planu, którego u¿ytkowanie i
zagospodarowanie powinno zapewniæ ogólnodostêpnoæ, a realizowane na jego obszarze funkcje musz¹
byæ funkcjami u¿ytecznoci publicznej.
c) wskaniku intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji budynków na dzia³ce do powierzchni dzia³ki.
Rozdzia³ 2
Ogólne zasady zagospodarowania
terenów i kszta³towania zabudowy
§6
Dla potrzeb niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy:
1. Strefa równowagi przyrodniczo  krajobrazowej jeziora Jeleñ  obszar zlewni bezporedniej lobeliowego jeziora o unikalnych walorach przyrodniczych
i krajobrazowych. Teren szczególnie podatny na
degradacjê, trudny do nieuci¹¿liwego zagospodarowania ze wzglêdu na rzebê terenu i brak naturalnego odp³ywu wód poza zlewniê.
2. Otulina obejmuj¹ca obszar o szerokoci 10 m od
linii brzegowej jeziora (ustalona w Uchwale Nr XIV/
130/99 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia
1999 r.).
§7
1. W strefach jeziora i na jeziorze nie dopuszcza siê:
 prowadzenia gospodarki rybackiej,
 urz¹dzania k¹pielisk za wyj¹tkiem k¹pielisk wyznaczonych w planie,
 budowy ogrodzeñ uniemo¿liwiaj¹cych lub utrudniaj¹cych dostêp do wody,
 wylesiania,
 u¿ytkowania zmieniaj¹cego obraz krajobrazu lub
jego elementy,
 wprowadzania cieków, w tym cieków oczyszczonych do jeziora oraz wód i ziemi,
 u¿ywania dla celów sportowych i rekreacyjnych jednostek p³ywaj¹cych o napêdzie spalinowym.
2. Ustala siê przeznaczenie jeziora Jeleñ dla rekreacji,
wypoczynku i sportów wodnych.
§8
Na wszystkich terenach objêtych planem obowi¹zuje
zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
§9
Dopuszczalne natê¿enie ha³asu nie mo¿e przekraczaæ
wartoci okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
§ 10
Do czasu realizacji inwestycji i zagospodarowania terenów zgodnego z przeznaczeniem zachowuje siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania.

§ 11
Dla lasów przyleg³ych do jeziora ustala siê s³u¿ebnoæ
przejæ pieszych w istniej¹cych drogach lenych.
§ 12
Ustala siê ograniczona penetracje brzegów jeziora, za
wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych planem.
§ 13
W razie koniecznoci za wyj¹tkiem lasów ustala siê s³u¿ebnoæ w zakresie prowadzenia niezbêdnego uzbrojenia technicznego.
§ 14
Ustala siê lokalizacjê pobytowej bazy turystycznej i
zabudowy mieszkalnej w minimalnej odleg³oci od brzegu jeziora wynosz¹cej 100 m.
§ 15
Ogranicza siê zabudowê na stokach o nachyleniu >8%.
§ 16
1. Zabudowa mo¿e byæ realizowana tylko w miejscach
ustalonych w planie.
2. W ramach zagospodarowania ka¿dej nieruchomoci
nale¿y zabezpieczyæ miejsca postojowe o nawierzchni
przepuszczalnej dla pojazdów u¿ytkowników.
3. Nie dopuszcza siê nawierzchni asfaltowych, betonowych w zagospodarowaniu dzia³ki poza niezbêdnym
minimum.
4. Zagospodarowanie nieruchomoci za wyj¹tkiem zabudowy rolniczej wyklucza lokalizacjê budynków gospodarczych, hodowlanych, ogrodniczych. Zabronione jest
stawianie przyczep mieszkalnych, reklam i budynków
tymczasowych.
5. Powierzchnia dzia³ki zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wolnostoj¹cej nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 3000 m2.
6. Ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia budynków dla planowanej zabudowy.
§ 17
1. Zabudowê na dzia³kach przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne ogranicza siê do jednego wolnostoj¹cego budynku:
1) na program budynku mog¹ sk³adaæ siê pomieszczenia mieszkalne, gara¿owe na samochody osobowe
i gospodarcze stanowi¹ce zaplecze mieszkania,
2) poza wy¿ej wymienion¹ zabudow¹ na dzia³ce mo¿na usytuowaæ drewnian¹, a¿urow¹ altanê ogrodow¹ o powierzchni do 10 m2,
3) lokalizacja gara¿u  w przyziemiu budynku lub jako
wolnostoj¹cy, parterowy. Dach gara¿u o kolorystyce, materiale, formie i spadku nawi¹zuj¹cym do dachu budynku mieszkalnego.
2. W stosunku do nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych na terenie o których mowa w pkt 1,
ustala siê nastêpuj¹ce wymagania:
1) wysokoæ zabudowy parter i poddasze u¿ytkowe
(bez podpiwniczenia), dopuszczalna wysokoæ budynku do 9 m,
2) poziom posadzki parteru do 50 cm nad poziomem
terenu od strony frontu dzia³ki,
3) wysokoæ okapu dachu budynku do 3 m nad poziomem posadzki parteru,
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4) kalenica budynku wyznaczona pochyleniem po³aci
dachowej,
5) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu po³aci pod k¹tem 45o z tolerancj¹ 5%,
6) pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³em dachówko podobnym w kolorze czerwonym, matowym jednolite w kolorze i materiale dla ca³ego zespo³u zabudowy,
7) nie dopuszcza siê stosowania materia³ów ok³adzinowych z tworzyw sztucznych typu Siding, PCV itp.
Zabronione jest pokrywanie materia³ami b³yszcz¹cymi lub rzucaj¹cymi siê w oczy farbami.
3. Dopuszczenie zasad odbiegaj¹cych od ogólnych wymienionych w pkt 1 i 2 zosta³o wymienione w ustaleniach szczegó³owych  rozdz. 8.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska
§ 18
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej oraz projektowanej sieci wodoci¹gowej zasilanej
z komunalnego ujêcia wody miasta Bytowa i ujêcia
wiejskiego w Pomysku Wielkim. Na terenie oznaczonym symbolem 86WZ przewiduje siê realizacjê pompowni IIo.
2. Do dalszej eksploatacji pozostawia siê lokalne ujêcie wody po³o¿one przy orodku turystyczno  wypoczynkowym nad jez. Jeleñ, oznaczone symbolem
61WZ. Zagospodarowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustanowion¹ strefê ochrony bezporedniej ujêcia wody.
3. Odprowadzenie cieków sanitarnych planowanym
systemem kanalizacji grawitacyjno  cinieniowej do
istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rzepnica, któr¹ sp³yn¹ na komunaln¹ oczyszczalniê miasta Bytowa. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej
ustala siê obowi¹zek przy³¹czenia wszystkich obiektów, w których powstaj¹ cieki sanitarne, a istniej¹ce zbiorniki bezodp³ywowe nale¿y zlikwidowaæ.
4. Nie dopuszcza siê tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej dla nowo powstaj¹cej zabudowy.
5. Uci¹¿liwoæ przepompowni cieków winna siê mieciæ w granicach wyznaczonych dzia³ek.
6. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni
przepuszczalnych, powierzchniowo do gruntu. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych terenów
oznaczonych symbolem 60UT, 58UT i drogi oznaczonej symbolem 04KD1/2 odprowadzaæ sieci¹ kanalizacji deszczowej lub otwartymi korytami sp³ywowymi do przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na terenie 58UT, nastêpnie kolektorem t³ocznym przes³aæ do zbiornika retencyjno-filtracyjnego
 90NOd lub poza zlewniê bezporedni¹ jeziora Jeleñ. Wody opadowe przed wprowadzeniem do zbiornika lub wód powierzchniowych nale¿y wstêpnie
oczyciæ w studni osadowej i oddzielaczu lekkich p³ynów (olejów, benzyn).
7. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni
uszczelnionych terenów oznaczonych symbolami
71UT, 72UT, 76UT lokaln¹ sieci¹ kanalizacji deszczo-

8.
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wej do zbiornika retencyjno  filtracyjnego  90 NOd.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do zbiornika
nale¿y wstêpnie oczyciæ w studni osadowej i oddzielaczu lekkich p³ynów (olejów, benzyn).
Wody opadowe z dachów zagospodarowaæ w obrêbie w³asnych dzia³ek.
Odwodnienie terenu oznaczonego symbolem 38US
do jeziora istniej¹cym drena¿em i sieci¹ kanalizacji
deszczowej.
U¿ytkowników urz¹dzeñ do oczyszczania wód opadowych zobowi¹zuje siê do regularnego usuwania nagromadzonych cia³ sta³ych i osadów w sposób i miejsce uzgodnione z burmistrzem.
Odpady sk³adowaæ w szczelnych pojemnikach z
uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywoziæ na wysypisko gminne.
Zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych z
wykorzystaniem do spalania paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w gaz ca³ego obszaru z projektowanej
sieci gazowej.
Planowane uzbrojenie podziemne realizowaæ w pasach drogowych i wyznaczonych pasach technicznych. Dopuszcza siê realizacjê uzbrojenia podziemnego poza w/w terenami w miejscach, dla których w
ustaleniach szczegó³owych zosta³a ustanowiona s³u¿ebnoæ.
Istniej¹ce uzbrojenie podziemne w miejscach koliduj¹cych z planowan¹ zabudow¹ nale¿y przebudowaæ i
dostosowaæ do planowanego zainwestowania kubaturowego.
Do istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej w³aciciel nieruchomoci winien zapewniæ dostêp gestorowi sieci w zakresie niezbêdnym dla ich prawid³owej eksploatacji.
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ w zakresie infrastruktury technicznej niezbêdnej dla prawid³owego funkcjonowania
obszaru w sposób nie naruszaj¹cy zapisanych w planie warunków jego zabudowy.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie gospodarowania
rolniczego, ochrony gruntów rolnych i lenych
§ 19

Ustala siê tereny rolnicze o wysokiej wartoci ekologicznej i krajobrazowej wy³¹czone z zabudowy,
w tym równie¿ z zabudowy zwi¹zanej z produkcja rolnicz¹, oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
§ 20
Ustala siê tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji
gospodarstw rolniczych, oznaczone na rysunku planu
symbolem RM. Na terenach istniej¹cych i nowoprojektowanych siedlisk rolniczych dopuszcza siê realizacje nowych zabudowañ, w zakresie niezbêdnym do prowadzenia udokumentowanej produkcji rolniczej. Nowe budynki mieszkalne realizowaæ wg ustaleñ § 17 ust. 2, budynki
gospodarcze powinny tworzyæ ca³oæ funkcjonaln¹ i architektoniczn¹ harmonijnie wkomponowan¹ w krajobraz.
§ 21
Bezwzglêdna ochrona ródpolnych nieu¿ytków zadrzewionych i zakrzaczonych.
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§ 22

§ 24

Przewiduje siê przez uznanie za u¿ytek ekologiczny
ochronê licznych ródpolnych i ródlenych oczek wodnych. Ustala siê pozostawienie proponowanych u¿ytków
ekologicznych w dotychczasowym u¿ytkowaniu do czasu powo³ania ich odrêbn¹ uchwa³¹.

Grunty marginalne po³o¿one w bezporednim s¹siedztwie jeziora przeznacza siê pod zalesienie zgodnie z rysunkiem planu. Do czasu podjêcia przez w³acicieli decyzji o zalesieniu teren zachowuje dotychczasow¹ funkcjê
u¿ytku rolnego. Zalesienia pod liniami EE prowadziæ w
formie plantacji choinkowej.

§ 23
Na gruntach po³o¿onych w strefie równowagi przyrodniczo  krajobrazowej jeziora wprowadzanie ekologicznych metod gospodarowania.

klasy gleb
grunty orne
³¹ki
pastwiska
tereny zabudowane - grunty orne
tereny zabudowane - pastwiska
drogi - grunty orne

IV a
1,29

We wczeniejszych opracowaniach planistycznych uzyskano zgodê na zmianê przeznaczenia dla gruntów o powierzchni 24,21 ha znajduj¹cych siê w obszarze objêtym
planem.
Uzyskano zgodê Wojewody Pomorskiego nr RIW-VI-Z7711-1/19/01/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. na przeznaczenie gruntów rolnych na glebach pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze i nielene na powierzchni 7,23 ha,
w tym:
W obrêbie Pomysk Wielki jest to 1,14 ha, z tego:
grunty orne
klasy IVa  0,20 ha
klasy IVb  0,17 ha
pastwiska
klasy IV  0,17 ha
³¹ki
klasy IV  0,60 ha
W obrêbie Rzepnica jest to 6,09 ha, z tego:
grunty orne
klasy IVa  1,09 ha
klasy IVb  5,00 ha
§ 26
Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów lenych
na cele nierolnicze i nielene na powierzchni:
0,26 ha gruntów lenych Nadlenictwa Bytów, w obrêbie dzia³ki nr 495/1L i 496 na potrzeby infrastruktury
technicznej;
1,56 ha gruntów lenych miasta Bytów w obrêbie dzia³ek 2, 5 na cele us³ug turystycznych i infrastruktury technicznej;
0,13 ha gruntów lenych prywatnych na potrzeby infrastruktury technicznej i komunikacji.
Uzyskano zgodê Wojewody Pomorskiego nr z dnia nr
O VII-6112/2/47/01 z dnia 26 padziernika 2001 r. i nr O
VII-6112/2/51/01 z dnia 28.11.2001r. na przeznaczenie
gruntów lenych na cele nielene na powierzchni 1,69
ha, w tym:
1,56 ha gruntów lenych miasta Bytów i 0,13 ha gruntów lenych prywatnych.
Uzyskano zgodê Ministra Ochrony rodowiska nr ZS
2120/210/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. na przeznaczenie gruntów lenych na cele nielene na powierzchni
0,26 ha.

§ 25
Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
na cele nierolnicze i lene na powierzchni 45,48 ha, w
tym:
IV b
4,97

IV
0,60
0,17

0,09

V
11,97
0,29
2,82
0,10

VI
15,56
6,45
0,84
0,30

0,03
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie ochrony
archeologicznego rodowiska kulturowego
§ 27

Wyznacza siê strefê wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej oznaczon¹ na rysunku planu symbolem OW. Ustala siê obowi¹zek prowadzenia archeologicznych prac interwencyjnych nad realizacja robót ziemnych w strefie OW, po zakoñczeniu, których teren mo¿e
byæ trwale zainwestowany. W przypadku stwierdzenia
reliktów archeologicznych w wyniku nadzoru inwestorów
obowi¹zuje przeprowadzenie archeologicznych badañ
ratowniczych w zakresie okrelonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 28
Wyznacza siê strefê wzglêdnej ochrony, archeologiczno  konserwatorskiej oznaczon¹ na rysunku planu symbolem OW1. Przed przyst¹pieniem do zainwestowania w
strefie, inwestorów obowi¹zuje przeprowadzenie archeologicznych badañ ratowniczych w zakresie okrelonym
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Rozdzia³ 6
Ustalenia w zakresie komunikacji
§ 29
1. Ustala siê drogê zbiorcz¹, jednojezdniow¹ o dwóch
pasach ruchu, oznaczona symbolem KZ 1/2 i numerem porz¹dkowym 01.
2. Dopuszcza siê wprowadzenie chodników i cie¿ek rowerowych w pasie drogowym, oddzielonych od jezdni zieleni¹ izolacyjn¹. Nie dopuszcza siê parkowania w
pasie drogowym ulicy. Dopuszcza siê lokalizacjê przystanków autobusowych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe regulacje:
a) pas drogowy o szerokoci 20 m,
b) szerokoæ jezdni 7 m;
4. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15 m od krawêdzi jezdni.
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§ 30

1. Ustala siê drogi lokalne, jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu, oznaczone symbolami KL 1/2 i numerami
porz¹dkowymi 02, 03, z których dopuszcza siê bezporedni¹ obs³ugê zabudowy.
2. W pasach drogowych dróg lokalnych dopuszcza siê
parkowanie przykrawê¿nikowe i w zatokach postojowych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe regulacje dla dróg
lokalnych:
1) dla drogi oznaczonej numerem 02:
a) pas drogowy o szerokoci 12 m,
b) szerokoæ jezdni 7 m.
2) dla drogi oznaczonej numerem 03:
a) pas drogowy o szerokoci 12 m,
b) szerokoæ jezdni 7 m.
4. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10 m od krawêdzi jezdni.
§ 31
1. Ustala siê drogi dojazdowe, jednojezdniowe o dwóch
pasach ruchu, oznaczone symbolami KD 1/2 i kolejnymi numerami porz¹dkowymi, z których dopuszcza siê
bezporedni¹ obs³ugê zabudowy.
2. W pasach drogowych dróg dojazdowych dopuszcza
siê parkowanie przykrawê¿nikowe i w zatokach postojowych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe regulacje dla dróg
dojazdowych:
1) droga oznaczona numerem 04:
a) pas drogowy zgodnie z istniej¹cymi wydzieleniami,
2) droga oznaczona numerem 05:
a) pas drogowy o szerokoci 12 m,
3) ulice oznaczone numerem 06, 07, 09:
a) pas drogowy o szerokoci 10 m.
4. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w odleg³oci 8 m od krawêdzi ulicy oznaczonej numerem 06, 07, 09,
b) w odleg³oci 10 m od krawêdzi ulic oznaczonych numerami 04 7, 09 i 05.
§ 32
1. Ustala siê ci¹gi pieszo  jezdne oznaczone symbolami
KX i kolejnymi numerami porz¹dkowymi: 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
2. Ustala siê szczegó³owe regulacje dla ci¹gów pieszo 
jezdnych:
 szerokoæ 6 m.
§ 33
1. Ustala siê ci¹gi piesze oznaczone symbolami KP i numerami porz¹dkowymi 21,22, 23, 24, 25
2. Ustala siê szczegó³owe regulacje dla ci¹gów pieszych:
 szerokoæ min. 4 m.
§ 34
1. Ustala siê zasady obs³ugi parkingowej dla nastêpuj¹cych wyró¿nionych terenów o funkcji:
a) 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 20 miejsc postojowych na ka¿de 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów o funkcji us³ugowej, handlowej, gastronomicznej i turystycznej.
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2. Miejsca parkingowe, o których mowa w ustêpach poprzednich, nale¿y zapewniæ w obrêbie dzia³ki budowlanej wyró¿nionej dla danego obiektu obs³ugiwanego.
3. Nie s¹ miejscami parkingowymi w rozumieniu przepisów niniejszego paragrafu miejsca parkingowe w pasach drogowych dróg.
§ 35
1. Dopuszcza siê urz¹dzenie cie¿ek rowerowych wzd³u¿
dróg lokalnych i ci¹gów pieszo  jezdnych o ile szerokoæ jezdni lub ci¹gów przyjêta w projektach technicznych umo¿liwia takie rozwi¹zanie.
2. Ustala siê dla nowoprojektowanych dróg lokalnych
dojazdowych i ci¹gów pieszo  jezdnych nawierzchnie
przepuszczalne. Uznaje siê za najw³aciwsze nawierzchnie z materia³ów nieprzetworzonych.
3. Nie dopuszcza siê u¿ywania do utwardzania dróg gruzu, ¿u¿la i popio³ów poprzemys³owych.
Rozdzia³ 7
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki
§ 36
1. Ustala siê lokalizacjê trzech stacji transformatorowych
15/0,4 kV wg rysunku planu.
2. Ustala siê pozostawienie istniej¹cych stacji transformatorowych do dalszej eksploatacji po dostosowaniu istniej¹cych urz¹dzeñ do zwiêkszonego obci¹¿enia.
3. Ustala siê trasy linii napowietrznych 15 kV wg rysunku
planu.
4. Ustala siê przebieg linii owietleniowych w pasach dróg
lokalnych i ci¹gów pieszo  jezdnych.
5. Ustala siê budowê linii nn 0,4 kV wed³ug potrzeb oraz
rozbudowê istniej¹cych sieci nn.
6. Ustala siê odleg³oæ zabudowy od stacji transformatorowych wynosz¹c¹ 15 m i od osi linii 15kV  7,5m.
7. Pod liniami napowietrznymi dopuszcza siê uprawy
polowe bez nasadzeñ drzew.
8. Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych linii napowietrznych na kablowe.
Rozdzia³ 8
Ustalenia szczegó³owe dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
1W  Teren wód otwartych  jezioro lobeliowe.
Obszar objêty ochron¹ w formie u¿ytku ekologicznego
powo³anego uchwa³¹ Nr XIV/130/99 Rady Miejskiej w
Bytowie z dnia 29 grudnia 1999r. Przyjmuje siê do ustaleñ ograniczenia i zakazy wprowadzone w/wym. uchwa³¹.
2RP  Teren u¿ytków rolnych. Istniej¹cy wodoci¹g do
demonta¿u. Ustala siê s³u¿ebnoæ przebiegu kabla wiat³owodowego.
3MN  Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Ogranicza siê zabudowê do maks. dwóch
budynków na dz. 172/22 (minimalna powierzchnia terenu zabudowy dla dwóch budynków  6000 m2) i po jednym na dzia³kach 169 i 170. Warunkiem realizacji budynków jest zastosowanie jednolitych materia³ów wykoñczeniowych oraz jednolitej kolorystyki elewacji i pokrycia
dachowego. Istniej¹cy w granicach dzia³ki 172/22 teren
leny do zachowania i pielêgnacji. Wymagania zabudowy wed³ug § 17.
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4MN  Teren zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej. Wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1 kondygnacji, bez
podpiwniczenia. Ustawienie kalenicy w kierunku pn-pd.
Pozosta³e warunki zabudowy zgodnie z §17. Powierzchnia zabudowy do 100m2. Istniej¹cy na terenie dzia³ki nieu¿ytek  wype³nione woda obni¿enie terenu pozostawia
siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
5US  Teren rekreacyjny. U¿ytkowanie w sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ bez prawa zabudowy i parkowania. Lokalizacja w zieleni placów zabaw, ma³ych boisk
o nawierzchni przepuszczalnej i urz¹dzeñ rekreacyjnych.
Do zachowania i ochrony istniej¹ce kêpy drzew i krzewów oraz zag³êbienia terenu wype³nione wod¹. Nie lokalizowaæ urz¹dzeñ w pasie min. 20 m od lini brzegowej
7W wyznaczonej w planie. Teren proponowany do przejêcia na cele publiczne ³¹cznie z terenem 7W.
6RL  Teren leny.
7W  ródlene jeziorko. Dopuszcza siê dzia³anie w celu
odtworzenia powierzchni jeziornej w czêci zachodniej
pod warunkiem, ¿e dzia³añ takich nie wykluczy obowi¹zkowa przed ich podjêciem ekspertyza przyrodnicza.
8RP  Teren u¿ytków rolnych o wysokiej wartoci ekologicznej i krajobrazowej.
9RP  Teren u¿ytków rolnych.
10RP  Teren u¿ytków rolnych o wysokiej wartoci ekologicznej i krajobrazowej.
11ZPP  Teren pla¿y i k¹pieliska. Dopuszcza siê budowê
pomostu w czêci pó³nocnej zgodnie z pozwoleniem
wodno  prawnym. Pla¿a trawiasta bez zabudowy i zmiany warunków brzegowych z zachowaniem istniej¹cych
skarp i zadrzewienia. Obs³uga k¹pieliska na terenie 12MR.
Teren prywatny, ze s³u¿ebnoci¹ ogólnodostêpnego ci¹gu pieszego wzd³u¿ jeziora w kierunku lasu. Zakaz biwakowania.
12MR  Teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej. W ramach gospodarstwa agroturystycznego dopuszcza siê
mo¿liwoæ prowadzenia us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego: noclegi, gastronomia, obs³uga k¹pieliska. W stosunku do istniej¹cej zabudowy ustala siê
mo¿liwoæ dokonywania przebudowy wg §17. W przypadku tych zmian istnieje obowi¹zek zabezpieczenia
miejsc parkingowych na terenie siedliska. Dodatkowe
u¿ytkowanie musi s³u¿yæ celom agroturystycznym. Obs³uga k¹pieliska 11ZPP. W³¹czenie do zewnêtrznej sieci
kanalizacji sanitarnej wymaga wykonania indywidualnej
przepompowni cieków.
13RL  Zieleñ lena na skarpach. Dostêpnoæ publiczna
ograniczona.
14RP  Teren u¿ytków rolnych.
Wskazana trwa³a uprawa traw.
15RL  Teren leny.
16ZPP  Teren zieleni parkowej z oczkiem wodnym do
zachowania, funkcjonalnie zwi¹zany z terenem 19UP.
17ZE  Teren naturalnej sukcesji. Zakrzaczenia i zadrzewienia ródpolne.
18EE  Wie¿owa stacja transformatorowa. Pozostawia siê
do dalszej eksploatacji po dostosowaniu urz¹dzeñ do
zwiêkszonego obci¹¿enia.
19UP  Teren zabudowy us³ugowej o charakterze publicznym lub komercyjnym. Jako podstawowe przeznaczenie
terenu ustala siê mieszkalnictwo pensjonatowe o charakterze socjalnym (dom opieki dla osób w podesz³ym wieku).
Dopuszcza siê zamiennie us³ugi: kultury, owiaty, zdro-
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wia, turystyki. Funkcja mieszkalna jako uzupe³niaj¹ca zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹. Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki. Wysokoæ
parter i poddasze u¿ytkowe. Warunki zabudowy wg §17.
W³¹czenie do zewnêtrznej sieci kanalizacji sanitarnej wymaga wykonania indywidualnej przepompowni cieków.
20ZE  Teren naturalnej sukcesji. ródpolne oczko wodne  proponowany u¿ytek ekologiczny.
21ZPR  Teren zieleni nie urz¹dzonej. Plenerowe miejsca
wypoczynku nad wod¹. Zakaz biwakowania.
22MN  Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
Minimalna powierzchnia dzia³ek 3000m2. Teren ma byæ
objêty jedn¹ koncepcj¹ zagospodarowania, w której nale¿y dokonaæ rozstrzygniêæ kompozycyjnych podzia³u na
dzia³ki.
Warunki zabudowy i wymagania architektoniczne wg §17.
Materia³ i kolor pokrycia dachowego jednolite dla ca³ego
zespo³u. Jednolite ogrodzenie od strony drogi 07KD 1/2.
Przechodz¹ca przez teren linia energetyczna do demonta¿u.
23MR  Teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej. W ramach gospodarstwa agroturystycznego dopuszcza siê
mo¿liwoæ prowadzenia us³ug zwi¹zanych z obs³uga ruchu turystycznego: noclegi, gastronomia, handel. W przypadku tych zmian istnieje obowi¹zek zabezpieczenia
miejsc parkingowych na terenie siedlisk. Przy remontach
i przebudowach nale¿y zachowaæ dotychczasow¹ skalê
budynków. Wyklucza siê nadbudowy i podwy¿szanie cianek kolankowych. Pozosta³e wymagania wg § 17.
24RP  Teren u¿ytków rolnych o wysokiej wartoci ekologicznej i krajobrazowej. W zakresie s³u¿ebnoci dopuszcza siê sieci napowietrzne. ródpolne oczka wodne do
ochrony. Do pozostawienia zadrzewienia i zarola ródpolne.
25RL  Teren leny.
26RL  Teren leny.
27RP  Teren u¿ytków rolnych o wysokiej wartoci ekologicznej i krajobrazowej.
28MN  Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej parterowej. Przerywana linia podzia³u wewnêtrznego oznacza mo¿liwoæ korekty granic pod warunkiem zachowania powierzchni dzia³ek min. 3000 m2
a tak¿e mo¿liwoæ utworzenia jednej dzia³ki zamiast
dwóch. Dachy o spadkach 30o. Pozosta³e wymagania
wg § 17.
29RP  Teren u¿ytków rolnych. Wskazana trwa³a uprawa
traw.
30RL  Teren leny. Las ochronny.
31RP  Teren u¿ytków rolnych.
32RL  Teren leny. Publiczna dostêpnoæ ograniczona.
33ZPR  Teren rekreacyjny obejmuj¹cy: zieleñ len¹, zieleñ krajobrazow¹ urz¹dzon¹, pla¿ê trawiast¹ z zachowaniem naturalnego charakteru, urz¹dzenia plenerowe i rekreacyjne. Lokalizacja lekkich nie zwi¹zanych z gruntem
urz¹dzeñ terenowych w obszarze wyznaczonym liniami
zabudowy. Obs³uga i zaplecze dla u¿ytkowników terenu
w obszarze 34UT, Zieleñ lena i zadrzewienia na skarpach
nadbrze¿nych do bezwzglêdnej ochrony. Ograniczona
publiczna dostêpnoæ do brzegu jeziora za wyj¹tkiem jednego miejsca wyznaczonego na k¹pielisko.
34UT  Teren komercyjnych us³ug turystycznych. Lokalizacja budynku wielofunkcyjnego zwi¹zanego z obs³ug¹
terenu 33ZPR z przystosowaniem do u¿ytku ca³orocznego lub w sezonie przed³u¿onym. W programie m.in.: ga-
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stronomia na oko³o 50 miejsc, wypo¿yczalnie sprzêtu,
zaplecze gospodarcze i sanitarne dla terenu 33ZPR.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ jako uzupe³niaj¹c¹ zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Teren zabudowy o najwy¿szym re¿imie realizacyjnym.
Jeden budynek o rozcz³onkowanym rzucie z dopuszczeniem ganków, werand. Pozosta³e wymagania dla zabudowy zgodnie z §17.
35RL  Teren leny.
36US  Teren sportowo rekreacyjny. Ma³e boiska do gier
sportowych i rozrywkowych o nawierzchni przepuszczalnej. Dopuszcza siê realizacjê drewnianego sezonowego
budynku dla zaplecza boisk. Istniej¹ce oczko wodne do
objêcia ochron¹. Ogrodzenie terenu siatk¹ wtopion¹ w
¿ywop³ot. Teren publiczny.
37RL  Teren leny. Las ochronny. Teren publiczny.
38US  Teren sportu. Zespó³ boisk sportowych. Mo¿liwoæ budowy zaplecza wed³ug potrzeb. Teren publiczny.
Do dalszej eksploatacji pozostawia siê urz¹dzenia do zbierania i odprowadzania wód opadowych.
39ZPR  Teren zieleni rekreacyjnej i lenej podlegaj¹cej
ochronie. Dopuszcza siê urz¹dzenie cie¿ek spacerowych,
ustawienie ³awek, przyrz¹dów i urz¹dzeñ zabawowych dla
dzieci oraz obiektów ma³ej architektury wkomponowanych w zieleñ. Teren publiczny.
40NO  Teren przepompowni cieków. Uci¹¿liwoæ w
granicach dzia³ki. Minimalna powierzchnia 16 m2. Obowi¹zek ogrodzenia. Teren publiczny.
41MN  Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Mo¿liwoæ wydzielenia do dwóch dzia³ek o
powierzchni min. 3000m2 ka¿da. Pas szerokoci min. 10
m od strony drogi 13KX do obsadzenia zieleni¹. Istniej¹cy w tym pasie domek campingowy do likwidacji. Zabudowa parterowa z dachem o nachyleniu 30%. Pozosta³e
warunki wg §17.
42MR  Teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej. Dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia us³ug: noclegi, gastronomia, handel w ramach gospodarstwa agroturystycznego. W przypadku tych zmian istnieje obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingowych o nawierzchni przepuszczalnej na terenie siedliska. Przy remontach i przebudowach nale¿y zachowaæ dotychczasow¹ skalê budynków.
Wyklucza siê nadbudowy i podwy¿szanie cianek kolankowych. Pozosta³e wymagania wg § 17. Istniej¹ca zabudowa campingowa do likwidacji. Zachowaæ s³u¿ebnoæ
przejazdu do terenu 41 MN.
43UT  Teren us³ug turystycznych. Mo¿liwoæ urz¹dzenia stanicy wêdkarskiej z wykorzystaniem jeziorka lenego dla celów wêdkarstwa rekreacyjnego. Lokalizacja parkingu i budynku z zapleczem dla obs³ugi funkcji na terenie dz.23. Prowadzenie kontrolowanego zarybienia i urz¹dzenie terenu dopuszczalne, je¿eli ekspertyza przyrodnicza i przeprowadzone postêpowanie w sprawie oceny
oddzia³ywania na rodowisko nie wyklucz¹ takiej mo¿liwoci. Teren publiczny.
44RP  Teren u¿ytków rolnych o wysokiej wartoci ekologicznej i krajobrazowej. Do pozostawienia zarola i zadrzewienia ródpolne. S³u¿ebnoæ w zakresie przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej dla zabudowy turystycznej 43UT oraz linii elektroenergetycznej.
45MN  Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Teren ma byæ objêty jedn¹ koncepcj¹ zagospodarowania, w której nale¿y dokonaæ rozstrzygniêæ
kompozycyjnych podzia³u na dzia³ki. Minimalna wielkoæ
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dzia³ki 3000 m2. Usytuowanie budynków i projektowan¹
zieleñ nale¿y tak rozplanowaæ, aby nie przys³ania³y p³aszczyzn widokowych. K¹ty nachylenia po³aci dachowych
40o-50o. W tym przedziale ustala siê, ¿e jednakowym nachyleniem dachu nale¿y obejmowaæ nie mniej ni¿ 3 budynki. Ogrodzenia od strony dróg publicznych wtopione
w zieleñ. Pozosta³e zasady kszta³towania zabudowy wg
§17.
46MR  Teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej. W ramach gospodarstwa agroturystycznego dopuszcza siê
mo¿liwoæ prowadzenia us³ug zwi¹zanych z obs³uga ruchu turystycznego: noclegi, gastronomia, handel. W przypadku tych zmian istnieje obowi¹zek zabezpieczenia
miejsc parkingowych na terenie siedliska. Wymagania jak
w § 17.
47MR  Teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej. Przy remontach i przebudowach nale¿y zachowaæ dotychczasow¹ skalê budynków. Wyklucza siê nadbudowy i podwy¿szanie cianek kolankowych. Pozosta³e wymagania
wg § 17. W³¹czenie do zewnêtrznej sieci kanalizacji sanitarnej wymaga wykonania indywidualnej przepompowni cieków.
48RM  Teren zabudowy rolniczej. Granice gospodarstwa
wyznaczyæ w oparciu o wydane pozwolenie na budowê.
Teren wymaga wprowadzenia zieleni izolacyjno  krajobrazowej. Obs³uga z drogi dojazdowej wewnêtrznej 16KX.
49RM  Teren zabudowy rolniczej. Dopuszcza siê realizacje pojedynczych zagród lub gospodarstw rolniczych
zwi¹zanych z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa
rolnego. W ramach zagrody dopuszcza siê realizacjê jednego domu mieszkalnego. Projektowana stacja transformatorowa s³upowa i linia napowietrzna 15kV. W stosunku do istniej¹cej zabudowy ustala siê mo¿liwoæ przebudowy i jej uzupe³niania w granicach dzia³ki siedliskowej.
49aRM  Teren zabudowy rolniczej. W ramach projektowanej zagrody dopuszcza siê realizacje jednego domu
mieszkalnego. Zasady kszta³towania zabudowy wg § 17.
50RP  Teren u¿ytków rolnych. Zachowaæ s³u¿ebnoæ w
zakresie istniej¹cej i projektowanej linii 15kV.
51MR  Teren zabudowy rolniczej. Istniej¹ce siedlisko, dla
którego nale¿y wyznaczyæ granice niezbêdne dla prowadzonej dzia³alnoci. Zagospodarowanie powinno stanowiæ ca³oæ organizacyjn¹. Dopuszcza siê realizacje nowych budynków gospodarczych, je¿eli zwi¹zane s¹ z prowadzeniem udokumentowanej produkcji rolniczej. Uzupe³nienie zabudowy i przebudowa z doprowadzeniem do
formy architektonicznej wymaganej w §17. W³¹czenie do
zewnêtrznej sieci kanalizacji sanitarnej wymaga wykonania indywidualnej przepompowni cieków.
52ZPR  Teren projektowanej zieleni izolacyjnej proponowany do w³¹czenia w system zieleni publicznej ogólnodostêpnej.
53MN  Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Teren ma byæ objêty jedn¹ koncepcj¹ zagospodarowania, w której nale¿y dokonaæ rozstrzygniêæ
kompozycyjnych podzia³u na dzia³ki. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki po granicach w³asnoci lub inny pod warunkiem zachowania min. powierzchni dzia³ki 3000 m2.
Warunki zabudowy wg §17. Obs³uga komunikacyjna od
drogi 05KD1/2. Powierzchnia zabudowy do 200 m2.
54NO  Teren przepompowni cieków. Uci¹¿liwoæ winna siê mieciæ w granicach dzia³ki. Minimalna powierzchnia terenu 16 m2. Obowi¹zek ogrodzenia. Teren publiczny.
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55ZE  Teren naturalnej sukcesji do w³¹czenia w system
zieleni publicznej. Oczko wodne  proponowany u¿ytek
ekologiczny. Proponowany pocz¹tek dydaktycznej cie¿ki przyrodniczej, któr¹ nale¿y wyznaczyæ w oparciu o specjalistyczne opracowanie przyrodnicze.
56ZE  Teren naturalnej sukcesji do w³¹czenia w system
zieleni publicznej. Oczko wodne  do objêcia ochron¹.
57RL  Teren leny, las komunalny. Wyznaczenie i wydzielenie dydaktycznej cie¿ki przyrodniczej jak w 55ZE.
Zieleñ lena podlega ochronie zachowawczej. Dopuszcza siê urz¹dzenie cie¿ek spacerowych i ustawienie ³awek.
58UT  Teren us³ug turystycznych o charakterze publicznym. W programie uwzglêdniæ nale¿y zaplecze dla u¿ytkowników pla¿y i k¹pieliska. Wyklucza siê funkcjê noclegow¹. W granicach terenu przewiduje siê realizacjê przepompowni wód deszczowych.
59ZPP  Teren pla¿y i k¹pieliska. Do zachowania zadrzewienia na sk³onie. Funkcja publiczna.
60UT  Teren pobytowej bazy turystycznej. Istniej¹cy zespól domków campingowych z gastronomi¹ i zapleczem
gospodarczym. Dopuszcza siê przekszta³cenie istniej¹cej
zabudowy w czêci gospodarczej i gastronomicznej w
celu poprawy funkcjonalnoci obiektów. Wskazana poprawa estetyki a szczególnie formy dachów. Teren publiczny. W granicach terenu nale¿y wykonaæ przepompowniê cieków sanitarnych.
61WZ  Teren istniej¹cego ujêcia wody z wygrodzon¹
stref¹ ochrony bezporedniej.
62RL  Teren leny. Las ochronny.
63UT  Teren istniej¹cej stanicy wêdkarskiej, mo¿e byæ
zachowana pod warunkiem nie zwiêkszenia powierzchni
zabudowy.
Mo¿liwoæ wykorzystania istniej¹cej zabudowy dla urz¹dzenia przystani wodnej wraz z pomostem do cumowania. Maksymalne zachowanie istniej¹cego zadrzewienia.
Teren publiczny.
64RL  Teren leny. Zachowaæ s³u¿ebnoæ przejcia pieszego do drogi 04KD1/2 oraz s³u¿ebnoæ przebiegu linii
elektroenergetycznej. Teren publiczny.
65MR  Teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej. W ramach gospodarstwa agroturystycznego dopuszcza siê
mo¿liwoæ prowadzenia us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego: noclegi, gastronomia. W stosunku do
istniej¹cej zabudowy ustala siê mo¿liwoæ przebudowy,
rozbudowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w §17.
Zwiêkszenie powierzchni zabudowy do 100%.
66RP  Teren u¿ytków rolnych. Zachowaæ s³u¿ebnoæ dla
projektowanej linii elektroenergetycznej.
67MN  Teren o funkcji mieszkalnej bez prawa zabudowy
do w³¹czenia w granice dzia³ki 177.
68US  Teren rekreacyjno-sportowy. Lokalizacja ma³ych
boisk sportowych i urz¹dzeñ zabawowych dla dzieci i
m³odzie¿y z wykorzystaniem istniej¹cej zieleni i konfiguracji terenu. Od drogi 02 KL1/2 wprowadziæ zieleñ izolacyjno  krajobrazow¹ o szerokoci min. 10 m. S³u¿ebnoæ w zakresie istniej¹cego przejcia pieszego do terenu 65MR oraz w zakresie sieci infrastruktury technicznej. Obowi¹zek ogrodzenia. Zieleñ lena do zachowania.
69W  Teren wód stoj¹cych z mo¿liwoci¹ wêdkowania.
70ZPR  Teren zieleni parkowo  izolacyjnej do zagospodarowania ³¹cznie z 71UT. Przy brzegu mog¹ byæ budo-
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wane drewniane pomosty na potrzeby wêdkarstwa zgodnie z pozwoleniem wodno  prawnym. S³u¿ebnoæ w zakresie projektowanej linii elektroenergetycznej.
71UT  Projektowane pole campingowe z zapleczem sanitarnym i gospodarczym dla obs³ugi funkcji. W ramach
terenu oznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi nale¿y zaprojektowaæ i wydzieliæ ogólnodostêpny parking publiczny dla oko³o 50 samochodów osobowych. Wymagane
odseparowanie ruchu zwi¹zanego z funkcj¹ turystyczn¹
od ruchu zwi¹zanego z parkowaniem. Zagospodarowanie terenu wspólne z 70ZPR. Realizacja obu funkcji jednoczesna. Teren 71UT, 70ZPR i 69W ³¹cznie stanowi teren publiczny i nie podlega podzia³owi wtórnemu. S³u¿ebnoæ w zakresie projektowanej linii elektroenergetycznej.
72UT  Teren pobytowej bazy turystycznej. Projektowana zabudowa  hotel, pensjonat z rozbudowan¹ funkcj¹
gastronomiczn¹ o wysokim re¿imie realizacyjnym. Usytuowanie w granicach oznaczonych nieprzekraczalna linia zabudowy. Powierzchnia zabudowy do 500 m2. Od
strony drogi 01KZ1/2 wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej.
Obs³uga terenu od strony drogi 04KD1/2. S³u¿ebnoæ w
zakresie projektowanej linii elektroenergetycznej oraz lokalizacji stacji transformatorowej.
73RL  Teren leny.
74PT  Pas techniczny o szerokoci 5 m dla projektowanych sieci infrastruktury technicznej. Na terenie pasa technicznego nie dopuszcza siê do nasadzeñ drzew i krzewów. Teren publiczny.
75PT  Pas techniczny o szerokoci 5 m. Ustalenia jak w
74PT.
76UT  Teren rekreacyjno  parkowy bez sprecyzowanego programu. Szeroka oferta us³ug powszechnie dostêpnych o charakterze parku rekreacyjnego. Mo¿liwa realizacja ró¿nych form rozrywki jak np.: miasteczka zabaw
dzieciêcych, budowli i urz¹dzeñ terenowych takich jak
teatr letni, muszla koncertowa i innych, które s³u¿¹ rekreacji i wypoczynkowi i dopasowane bêd¹ do charakteru
krajobrazu. Grunty zadrzewione i zalesione do zachowania i pielêgnacji. Przejcia i aleje spacerowe o nawierzchniach przepuszczalnych.
W obszarach oznaczonych nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy wyznacza siê miejsca na lokalizacje zabudowy- zaplecze gastronomiczne, socjalne, sanitarne i gospodarcze dla funkcji. Dopuszczalne niewielkie zaplecze
hotelowe i mieszkalne zwi¹zane z prowadzona dzia³alnoci¹. Mo¿liwoæ wykorzystania lokalizacji wariantowo lub
obydwóch wg potrzeb. Zabudowa o najwy¿szym re¿imie
realizacyjnym. Niedopuszczalne stosowanie zewnêtrznych materia³ów ok³adzinowych z tworzyw sztucznych
typu PCV, Siding itp. Obs³uga komunikacyjna z drogi
01KZ1/2. Projektowany wewnêtrzny parking dla klientów
na oko³o 100 samochodów. Usytuowanie parkingu wewnêtrznego przy wjedzie z drogi 01KZ1/2 do ustalenia
po sprecyzowaniu programu funkcji. Teren nie podlega
podzia³owi wtórnemu. Ustala siê s³u¿ebnoæ przebiegu
kabla wiat³owodowego. W³¹czenie do zewnêtrznej sieci
kanalizacji sanitarnej wymaga wykonania indywidualnej
przepompowni cieków, dla ka¿dego z obszarów okrelonych liniami zabudowy.
77ZE  Teren naturalnej sukcesji. Zas³uguj¹cy na ochronê pod wzglêdem przyrodniczym i krajobrazowym obszar obejmuj¹cy: teren leny, oczka wodne i nieu¿ytki z
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kêpami drzew i krzewów. Proponowany u¿ytek ekologiczny do utworzenia na obszarze zarz¹dzanym przez dwóch
w³acicieli. Dostêpnoæ publiczna ograniczona.
78RL  Teren leny. Las ochronny. Ustala siê s³u¿ebnoæ
przebiegu kabla wiat³owodowego.
79RLU  Teren leny. Projektowana leniczówka. Zabudowa do 215 m2. Na program mog¹ sk³adaæ siê: pomieszczenie mieszkalne, administracyjne, gospodarcze oraz
gara¿owe. Granica z droga wojewódzk¹ do obsadzenia
szpalerem drzew iglastych lub ¿ywop³otem z krzewów
iglastych wtopionych w siatkê. Istniej¹cy parking leny z
miejscem plenerowym do zachowania. W³¹czenie do zewnêtrznej sieci kanalizacji sanitarnej wymaga wykonania
indywidualnej przepompowni cieków.
80RL  Teren leny. Las ochronny. Publiczna dostêpnoæ
ograniczona.
81ZPR  Teren rekreacyjny. Pla¿a trawiasta, ma³e boiska
do gier, urz¹dzenia rekreacyjne. Dopuszcza siê ustawienie lekkich, plenerowych urz¹dzeñ terenowych nie zwi¹zanych trwale z gruntem, jak altany, zadaszenia itp. Teren
przybrze¿ny w obrêbie dzia³ek 173/9, 173/7 i 173/3 do
rekultywacji. Nale¿y chroniæ i zachowaæ naturalne warunki
brzegowe bez naruszania skarp i drzewostanu.
82UT  Teren us³ug turystycznych. Mo¿liwoæ przekszta³cenia istniej¹cej zabudowy zagrodowej na potrzeby turystyki pobytowej. W programie: ma³y pensjonat lub hotel
na 20 miejsc, zaplecze dla obs³ugi terenu 81ZPR (wypo¿yczalni sprzêtu, ma³a gastronomia, zaplecze sanitarne i
gospodarcze). Lokalizacja w granicach okrelonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Wymagana architektonicznie jak w §17. Ustala siê s³u¿ebnoæ przebiegu kabla wiat³owodowego. W³¹czenie do zewnêtrznej sieci
kanalizacji sanitarnej wymaga wykonania indywidualnej
przepompowni cieków.
83PT  Pas techniczny o szerokoci 6 m. Ustalenie jak w
74PT.
84NO  Teren przepompowni cieków. Uci¹¿liwoæ winna siê mieciæ w granicach dzia³ki. Minimalna powierzchnia 16 m2. Obowi¹zek ogrodzenia. Teren publiczny.
85NO  Teren przepompowni cieków. Uci¹¿liwoæ winna siê mieciæ w granicach dzia³ki. Minimalna powierzchnia 16 m2. Obowi¹zek ogrodzenia. Teren publiczny.
86WZ  Teren urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê  planowana pompownia IIo. Powierzchnia 625 m2.
Obowi¹zek ogrodzenia. Zieleñ os³onowa od strony drogi
02KL 1/2. Teren publiczny.
87NO  Teren przepompowni cieków. Uci¹¿liwoæ winna siê mieciæ w granicach dzia³ki. Minimalna powierzchnia 16 m2. Obowi¹zek ogrodzenia. Teren publiczny.
88RL  Teren leny. Las ochronny.
89NO  Teren przepompowni cieków. Uci¹¿liwoæ winna siê mieciæ w granicach dzia³ki. Minimalna powierzchnia 16 m2. Obowi¹zek ogrodzenia. Teren publiczny.
90NOd  Teren zbiornika retencyjno  filtracyjnego z nieck¹ filtracyjn¹ do wsi¹kania i oddzielaczem lekkich p³ynów.
Dno zbiornika nale¿y uszczelniæ i pokryæ warstw¹ humusu. Teren publiczny.
91RL  Teren leny. Las komunalny.
Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe
§ 37
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miej-
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scowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Bytów i miasta Bytowa, wymienionych w §1 uchwa³y.
§ 38
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 39
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§ 40
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

1566
UCHWA£A Nr XLIX/519/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 26 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê us³ugowo  mieszkaln¹ dzia³ek nr 36/5, nr 36/7 i nr 36/8 przy
ulicy Cz³uchowskiej w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), Rada Miejska uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê us³ugowo -mieszkaln¹ dzia³ek
nr 36/5, nr 36/7 i nr 36/8 przy ulicy Cz³uchowskiej w Chojnicach, w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1* do
niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³ki nr nr 36/5, 36/7 i 36/8 po³o¿one
w zachodniej czêci miasta Chojnice, przylegaj¹ce bezporednio do pó³nocnej krawêdzi ulicy Cz³uchowskiej.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczony
na rysunku planu literami UM;
2) teren drogi dojazdowej wewnêtrznej pieszo-jezdnej,
oznaczony na rysunku planu literami KY;
3) teren drogi krajowej klasy GP, oznaczony na rysunku planu literami KGP.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
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 osi
kabla telekomunikacji miêdzymiastowej.
§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 Miejskiej;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:500, 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 us³ugowo  mieszkalnej, oznaczony na rysunku planu literami UM.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) realizacjê obiektów us³ugowych zwi¹zanych z komunikacj¹ samochodow¹ i zapleczem technicznym motoryzacji oraz innych (handlowych, gastronomicznych itp.) wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, w których bêdzie prowadzona dzia³alnoæ
spe³niaj¹ca wymóg okrelony w ust. 4 pkt 1;
2) przeznaczenie czêci obiektu us³ugowego wy³¹cznie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora;
3) przebudowy, rozbudowy, remonty, modernizacje i
zmiany sposobu u¿ytkowania istniej¹cych budynków
lub ich czêci;
4) budowê obiektów gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do innych
budynków, tworz¹cych z nimi jednolite bry³y architektoniczne;
5) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ spe³niaj¹c¹ wymóg
okrelony w ust. 4 pkt 1;
6) realizacjê parkingu dla samochodów osobowych i
ciê¿arowych;
7) wtórny podzia³, pod warunkiem zapewnienia dojazdu do nowo wydzielonych dzia³ek z drogi dojazdowej wewnêtrznej KY;
8) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
nakaz:
1) uwzglêdnienia w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechnicznych i hydrologicznych gruntu;
2) utrzymania istniej¹cej na dzia³ce nr 36/5 studni awa-
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ryjnej dla potrzeb obrony cywilnej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie wymogami;
3) pozostawienia co najmniej 20% powierzchni terenu
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
4) uwzglêdnienia przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹cych i projektowanych przebiegów sieci uzbrojenia terenu, w szczególnoci strefê ochronn¹ linii kablowej telekomunikacji miêdzymiastowej szerokoci 10,0 m, po 5,0 m od osi trasy
 wszelkie zamierzenia inwestycyjne w rejonie tej
strefy musz¹ byæ uzgadniane z w³aciwym zak³adem
telekomunikacji;
5) wykonania zabezpieczeñ na wypadek awarii przed
przedostawaniem siê do gruntu truj¹cych substancji m. in. z parkuj¹cych samochodów.
4. Na terenie, okrelonym w ust. 1:
1) wszelka dzia³alnoæ us³ugowa musi spe³niaæ wymóg
zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej
dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne terenu, dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u
parkowania pojazdów, oraz nie mo¿e powodowaæ
uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb w³asnych 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;
2) nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi  w tym
dla us³ugobiorców, a dla funkcji mieszkaniowej co
najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych
okresowo;
3) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ wy³¹cznie poprzez
jeden zjazd publiczny z drogi krajowej nr 22 (ulicy
Cz³uchowskiej) na drogê wewnêtrzn¹ dojazdow¹
pieszo  jezdn¹ KY, na warunkach okrelonych przez
zarz¹dcê drogi;
4) do czasu wykonania zjazdu docelowego, o którym
mowa w punkcie 3, dopuszcza siê funkcjonowanie
istniej¹cych zjazdów do dzia³ek nr 36/7 i 36/8  po
wykonaniu uk³adu docelowego istniej¹ce zjazdy
bezporednie na drogê krajow¹ nr 22 przeznacza siê
do likwidacji;
5) odleg³oæ planowanej zabudowy powinna byæ ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu
natê¿enia ha³asu przez ruch pojazdów poruszaj¹cych
siê po drodze krajowej nr 22, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wykrelonej na rysunku planu  w przypadku zamierzeñ lokalizowania
obiektów z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy wykrelonej na rysunku planu, jednak w
strefie uci¹¿liwoci ulicy, zobowi¹zuje siê inwestorów i ich nastêpców prawnych do wykonania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi
uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi
krajowej.
5. Formê budynków na terenie, okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków mieszkalnych do III kondygnacji z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia;
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków maks. 1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) dachy dwuspadowe o maksymalnym nachyleniu
po³aci 45° lub w uzasadnionych przypadkach  ze
wzglêdu na proporcje budynku  wielospadowe o
nachyleniu po³aci j.w., na du¿ych obiektach us³ugowych (w tym handlowych), dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania dachów p³askich.
Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej miejskiej sieci
wodoci¹gowej.
Odprowadzenie cieków do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika
winny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach.
Doprowadzenie energii elektrycznej ze stacji transformatorowej, znajduj¹cej siê poza granicami uchwalenia planu, liniami kablowymi n.n. na warunkach okrelonych przez gestora sieci. Dopuszcza siê zmiany
przebiegu istniej¹cych linii energetycznych wg potrzeb w³acicieli lub u¿ytkowników dzia³ek, po uprzedniej akceptacji gestora sieci i na koszt zainteresowanego zmian¹.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC.
Na ka¿dej dzia³ce lub dzia³kach stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwestora, nale¿y wyznaczyæ miejsce
do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na miejskie wysypisko
mieci  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
W projektowanych obiektach oraz docelowo w istniej¹cych, nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków
z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych, nieuci¹¿liwych dla rodowiska (np.: energia elektryczna, olej
opa³owy lub gaz ziemny).
§7

1. Wyznacza siê tereny komunikacji:
1) drogi dojazdowej wewnêtrznej pieszo-jezdnej umo¿liwiaj¹cej dojazdy do wszystkich nieruchomoci w
granicach terenu UM, oznaczonej na rysunku planu
literami KY, o szerokoci niezbêdnej dla wykonania
wjazdów na przylegaj¹ce nieruchomoci zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
2) zjazdu publicznego z drogi krajowej na drogê wewnêtrzn¹ KY wraz z rezerw¹ pasa drogowego istniej¹cej drogi krajowej klasy GP  g³ównej ruchu
przyspieszonego, o przekroju ulicznym, w ci¹gu drogi krajowej nr 22 (granica pañstwa  Czarlin), zgodnie z rysunkiem planu maks. do 15,0 m od osi istniej¹cej jezdni, oznaczonego na rysunku planu literami KGP  dok³adna szerokoæ pasa zostanie okrelona przez zarz¹dcê drogi na etapie jej poszerzania.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
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2) nale¿y uwzglêdniæ strefê ochronn¹ linii kablowej telekomunikacji miêdzymiastowej, o której mowa w § 6
ust. 3 pkt 3.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przeznacza siê
dla realizacji celów publicznych.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XXVI/240/92 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
17 lipca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10, poz. 171
z pón. zm.), w granicach uchwalenia planu okrelonych
na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§9
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

1567
UCHWA£A Nr XLIX/520/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 26 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ dzia³ki nr 141/10 przy ulicy Meteorologicznej
w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), Rada Miejska uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ dzia³ki nr 141/10 przy
ulicy Meteorologicznej w Chojnicach, w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, zwany
dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 141/10 po³o¿on¹ w pó³nocno
 zachodniej czêci miasta Chojnice, przy ulicy Meteoro-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3504 

logicznej, w bezporednim s¹siedztwie Stacji Hydrologiczno  Meteorologicznej.
§3
1)
2)
3)
4)

Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu literami MN;
tereny zieleni z przejciami pieszymi, oznaczone na rysunku planu literami ZP, KX.
teren drogi dojazdowej wewnêtrznej pieszo-jezdnej,
oznaczony na rysunku planu literami KY;
teren ulicy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu
literami KD.
§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,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych ulic, drogi wewnêtrznej pieszo 
jezdnej, terenów zieleni z przejciami pieszymi oraz
granicy terenu Stacji Hydrologiczno  Meteorologicznej.
§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 Miejskiej;
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;
5) obszarze planu  nale¿y przez to rozumieæ obszar
wyznaczony na rysunku planu granic¹ uchwalenia.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1.

Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu literami MN.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹ na wydzielonych dzia³kach w iloci 1 budynek/
1 dzia³kê  wyklucza siê zabudowê bliniacz¹ i szeregow¹;
2) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych;
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3) budynki gospodarcze (wzglêdnie gara¿e) wy³¹cznie
zintegrowane z budynkiem mieszkalnym, stanowi¹ce z nim jednolit¹ ca³oæ architektoniczn¹  wprowadza siê zakaz lokalizowania budynków gospodarczych lub gara¿y jako wolno stoj¹cych;
4) ³¹czenie s¹siednich dzia³ek w celu realizacji na nich
potrzeb jednego inwestora  linia podzia³u wewnêtrznego terenu dziel¹ca po³¹czone dzia³ki ulega likwidacji;
5) obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cych do nich dróg;
6) realizacjê ogrodzeñ, których wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenach, okrelonych w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu;
2) zagospodarowaæ poszczególne dzia³ki zgodne z warunkami okrelonymi dla stref ochronnych ogródka
pomiarowego stacji hydrologiczno  meteorologicznej, o których mowa w ust. 4 oraz z uwzglêdnieniem
budynku wodorowni, usytuowanego poza obszarem
planu, w pó³nocno  wschodnim naro¿niku dzia³ki
nr 141/6, dla którego strefa zagro¿enia wybuchem
wynosi 20,0 m od skrajnych elementów tego budynku;
3) pozostawiæ co najmniej 70% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
4) na ka¿dej dzia³ce przewidzieæ co najmniej 1 miejsce
postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla samochodów
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;
5) wody opadowe z po³aci dachowych odprowadzaæ
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki lub docelowo do miejskiej kanalizacji deszczowej;
6) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy, budowie ogrodzeñ oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu, w szczególnoci tymczasowe strefy ochronne istniej¹cych
linii elektroenergetycznych SN-15 kV, o których
mowa w ust. 5;
7) wyznaczyæ na ka¿dej dzia³ce miejsce 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, wyznacza siê strefy
ochronne ogródka pomiarowego stacji hydrologiczno
 meteorologicznej, mierzone od ogrodzenia tego
ogródka:
1) I strefa w promieniu do 30 m, w której wprowadza
siê zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych, sadzenia drzew i krzewów oraz upraw sztucznie zraszanych;
2) II strefa w piercieniu od 30 m do 100 m, w której dopuszcza siê pojedyncze drzewa o wysokoci
do 3 m;
3) III strefa w piercieniu powy¿ej 100 m, w której dopuszcza siê sady z drzewostanem wysokim.
5. W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa ustalono tymczasowe strefy ochronne dla istniej¹cych linii napowietrznych elektroenergetycznych SN  15 kV w odle-
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g³oci po 5,0 m (licz¹c w poziomie) od skrajnych przewodów, które nale¿y braæ pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ.
W/w strefy ulegn¹ zniesieniu na odcinku, na którym
nast¹pi likwidacja linii elektroenergetycznej  do tego
czasu wewn¹trz strefy wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej.
6. Formê budynków na terenach, okrelonych w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków nie mo¿e przekroczyæ wysokoci 164,5 m n. p. m. powiêkszonej o iloæ metrów
równ¹ jednej dziesi¹tej odleg³oci budynku od ogrodzenia ogródka pomiarowego stacji hydrologiczno
 meteorologicznej, oraz jednoczenie nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 12,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu w obrêbie rzutu budynku;
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ podpiwniczenia budynków
mieszkalnych po uwzglêdnieniu wysokoci zwierciad³a wód gruntowych;
3) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnych maks. 1,0 m powy¿ej redniego
poziomu pierwotnej powierzchni terenu w obrêbie
rzutu budynku;
4) dachy dwuspadowe o maksymalnym nachyleniu po³aci 45° lub w uzasadnionych przypadkach  ze
wzglêdu na proporcje budynku  wielospadowe o
nachyleniu po³aci j.w.

2. Odprowadzenie cieków do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany, g³ównie w
terenach ZP, KX, grawitacyjny kolektor kanalizacji sanitarnej. Z budynków, dla których bezporedni odbiór
grawitacyjny nie bêdzie mo¿liwy, cieki nale¿y odprowadziæ wy³¹cznie z wykorzystaniem indywidualnych
przepompowni  wprowadza siê zakaz lokalizacji bezodp³ywowych zbiorników na cieki.
3. Doprowadzenie energii elektrycznej przy³¹czami z projektowanej linii kablowej n.n. ze stacji transformatorowej znajduj¹cej siê poza obszarem planu. Dopuszcza
siê zmiany przebiegu istniej¹cych linii energetycznych
SN-15 kV wg potrzeb w³acicieli lub u¿ytkowników
dzia³ek, po uprzedniej akceptacji gestora sieci i na koszt
zainteresowanego zmian¹.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. W projektowanych obiektach nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych, nieuci¹¿liwych dla rodowiska (np.: energia elektryczna, olej opa³owy lub gaz ziemny). Zaopatrzenie w
gaz ziemny mo¿e zostaæ zrealizowane po spe³nieniu
technicznych i ekonomicznych warunków dostawy
okrelonych przez w³aciwe przedsiêbiorstwo energetyczne  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

§7

§ 10

1. Wyznacza siê tereny zieleni z przejciami pieszymi,
oznaczone na rysunku planu literami ZP, KX, przeznaczone dla realizacji celów publicznych, niezbêdne dla
przeprowadzenia projektowanego uzbrojenia terenu,
w szczególnoci grawitacyjnego kolektora kanalizacji
sanitarnej.
2. Na terenach, okrelonych w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XXVI/240/92 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17
lipca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10, poz. 171 z pón.
zm.), w granicach uchwalenia planu okrelonych na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

§8
1. Wyznacza siê tereny komunikacji, przeznaczone dla
realizacji celów publicznych:
1) drogi dojazdowej wewnêtrznej pieszo-jezdnej szerokoci 6,0 m, oznaczonej
na rysunku planu literami KY;
2) pasa terenu przeznaczonego na poszerzenie przylegaj¹cych ulic dojazdowych (ulicy Meteorologicznej
i ulicy Dêbowej), o szerokoci zgodnej z rysunkiem
planu, oznaczonego na rysunku planu literami KD.
2. Na terenach okrelonych w ust. 1:
1) dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
2) zakazuje siê realizacji obiektów budowlanych z wyj¹tkiem urz¹dzeñ technicznych ulic oraz zwi¹zanych
z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§9
1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej miejskiej sieci
wodoci¹gowej.

Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe

§ 11
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 13
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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Gdañsk, dnia 16 padziernika 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/107-A/12/2002/II/CW
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001
r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144)
oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 2 lipca 2002 r.
GIGATERM INVESTMENT
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdyni
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 191524858
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a:
a) w wysokoci (minus) 12,32% dla dzia³alnoci w zakresie wytwarzania ciep³a,
b) w wysokoci 18,93% dla dzia³alnoci w zakresie
przesy³ania i dystrybucji ciep³a,
których wysokoæ zosta³a uwzglêdniona w cenach i
stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 30
kwietnia 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/686/107/W/3/98/RW
z dnia 8 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr WCC/
686A/107/W/3/2000/RW z dnia 10 lutego 2000 r.,
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Nr WCC/686B/107/W/3/2000/RW z dnia 24 lipca 2000 r.
oraz WCC/686C/107/W/3/2001/RW z dnia 28 marca
2001 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/714/107/W/
3/98/RW z dnia 8 grudnia 1998 r, zmienion¹ decyzjami: Nr PCC/714/S/107/U/99 z dnia 2 sierpnia 1999 r.,
Nr PCC/714A/107/W/3/2000/RW z dnia 10 lutego
2000 r., Nr PCC/714B/107/W/3/2000/RW z dnia 24 lipca 2000 r., Nr PCC/714C/107/W/3/2001/RW z dnia 28
marca 2001 r. oraz Nr PCC/714D/107/W/6/OGD/2002/
AR z dnia 12 sierpnia 2002 r.,
w dniu 2 lipca 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo zgodnie z udzielonymi koncesjami prowadzi
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na terenie omiu miejscowoci: Koszalin, Barwice,
Czaplinek, Kalisz Pomorski, Bonin, Sianów, Gdynia i Warszawa, nale¿¹cych administracyjnie do Województwa
Pomorskiego, Zachodniopomorskiego oraz Mazowieckiego.
Jednoczenie Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Maj¹c na wzglêdzie ochronê interesów odbiorców Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowa-
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dzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu
wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono przede
wszystkim wzrost kosztów wynikaj¹cy ze zmian cen paliw sta³ych i gazowych w okresie po zatwierdzeniu poprzedniej taryfy jak i przewidywany w pierwszym roku
stosowania taryfy.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art.
47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa URE powinno czyniæ
zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji
i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji
w ca³oci lub w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego), Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji
Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, a odpowiednie
wyci¹gi z taryfy oraz informacje o decyzji w sprawie
jej zatwierdzenia, zostan¹ skierowane do og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Województwa Mazowieckiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji we w³aciwym miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
2. GIGATERM INVESTMENT Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
3. a/a

TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI
PREZESA URE
Nr OGD-820/107-A/12/2002/II/CW
z dnia 16 padziernika 2002 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1.A. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102
i Nr 135, poz. 1144),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em
(Dz. U. Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w
sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a
we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach
lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Gigaterm Investment Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Gdyni ul. Sportowa 8, zwany dalej
Gigaterm Investment,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie
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ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona
moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em
ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz
regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji
odbiorczych,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody
w obiekcie,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony
do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których
wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê do
okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w
kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿
jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika
ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do
których jest dostarczane ciep³o.
I.B. Okrelenie róde³ ciep³a Gigaterm Investment
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a:
 nr 2  ród³o ciep³a zlokalizowane w Koszalinie przy
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ul. Zwyciêstwa 111, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 5  ród³o ciep³a zlokalizowane w Barwicach przy
ul. Wojska Polskiego 6, w którym ciep³o pochodzi z
przetwarzania oleju opa³owego,
Opomiarowane ród³a ciep³a, dla których zamówiona
moc cieplna nie przekracza 1 MW:
 nr 1  ród³o ciep³a zlokalizowane w Koszalinie przy ul.
S³owackiego 11, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 3  ród³o ciep³a zlokalizowane w Koszalinie przy ul.
Zwyciêstwa 137-139, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 4  ród³o ciep³a zlokalizowane w Barwicach przy
ul. Wojska Polskiego 74, w którym ciep³o pochodzi z
przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 6  ród³o ciep³a zlokalizowane w Barwicach przy
ul. Zwyciêzców 22, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 7  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kaliszu Pomorskim przy ul. wiêtego Wojciecha, w którym ciep³o
pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 8  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolnoci 13, w którym ciep³o pochodzi z
przetwarzania paliwa gazowego,
Pozosta³e ród³a ciep³a:
 nr 9  ród³o ciep³a (kot³ownia rejonowa Bratek") zlokalizowane w Sianowie przy ul. Dêbowej 23, w którym
ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 10  ród³o ciep³a zlokalizowane w Barwicach przy
ul. Pomorskiej 6, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 11  ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy ul.
Godebskiego, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 12  ród³o ciep³a zlokalizowane w Czaplinku, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 13  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kaliszu Pomorskim przy ul. Sikorskiego 6, w którym ciep³o pochodzi
z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 14  ród³o ciep³a zlokalizowane w Sianowie przy
ul. S³owackiego 30, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 15  ród³o ciep³a (kot³ownia rejonowa Bonin) zlokalizowane w Boninie, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 16  ród³o ciep³a (ciep³ownia miejska ZWAR) zlokalizowane w Warszawie przy ul. ¯egañskiej 1, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego i
gazowego.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Gigaterm Investment prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie
udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/686/107/W/3/98/RW
z dnia 8 grudnia 1998 r., zmienionej decyzjami:
Nr WCC/686A/107/W/3/2000/RW z dnia 10 lutego
2000 r. oraz Nr WCC/686B/107/W/3/2000/RW z dnia
24 lipca 2000 r.,
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 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/714/107/W/3/
98/RW z dnia 8 grudnia 1998 r. zmienionej decyzjami:
Nr PCC/714/S/107/U/99 z dnia 2 sierpnia 1999 r.,
Nr PCC/714A/107/W/3/2000/RW z dnia 10 lutego
2000 r., Nr PCC/714B/107/W/3/2000/RW z dnia 24 lipca 2000 r. oraz Nr PCC/714D/107/W/6/OGD/2002/AR
z dnia 12 sierpnia 2002 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA W.1.1  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 1 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie i obiektach s¹siednich.
GRUPA W.1.2  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 2 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie.
GRUPA W.1.3  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 3 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie i obiektach s¹siednich.
GRUPA W.1.4  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 4 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie i obiektach s¹siednich.
GRUPA W.1.5  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 5 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie.
GRUPA W.1.6  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 6 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie i obiektach s¹siednich.
GRUPA W.1.7  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 7 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie i obiektach s¹siednich.
GRUPA W.1.8  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 8 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie i obiektach s¹siednich.
GRUPA W.1.9  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 9 dostarczane jest do sieci stanowi¹cej
w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowan¹.
GRUPA W.2.1.1  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 10 dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ gminy, eksploatowan¹ przez Gigaterm Investment oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
Grupa odbiorców W.1.1
stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
stawka op³aty za ciep³o

Grupa odbiorców W.1.2
stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
stawka op³aty za ciep³o
Grupa odbiorców W.1.3
stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
stawka op³aty za ciep³o

GRUPA W.2.1.2  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 11 dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej, eksploatowan¹ przez Gigaterm
Investment oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
GRUPA W.2.1.3  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 12 dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ gminy, eksploatowan¹ przez Gigaterm Investment oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
GRUPA W.2.1.4  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 13 dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ gminy, eksploatowan¹ przez Gigaterm Investment oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
GRUPA W.2.1.5  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 14 dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ gminy, eksploatowan¹ przez Gigaterm Investment oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
GRUPA W.2.2  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone
w ródle ciep³a nr 15 dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ gminy, eksploatowan¹ przez Gigaterm Investment oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ Gigaterm Investment i przez niego eksploatowane.
GRUPA W.3  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a nr 16 dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm Investment i przez niego eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at:

j.m.
z³/MW
z³/GJ

j.m.
z³/MW
z³/GJ
j.m.
z³/MW
z³/GJ

NETTO

BRUTTO*

5 603,41

6 836,16

25,84

31,52

NETTO

BRUTTO*

6 274,18

7 654,50

24,62

30,04

NETTO

BRUTTO*

5 659,47

6 904,55

23,40

28,55
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j.m.

Grupa odbiorców W.1.4
stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
stawka op³aty za ciep³o

z³/GJ

j.m.

z³/GJ

j.m.

z³/GJ

Grupa odbiorców W.1.7
stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
stawka op³aty za ciep³o

j.m.

cena ciep³a
cena nonika ciep³a
Grupa odbiorców W.2.1.1
cena za zamówion¹ moc ciepln¹
cena ciep³a
cena nonika ciep³a
stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ
j.m.

cena za zamówion¹ moc ciepln¹
cena ciep³a
cena nonika ciep³a
stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

Grupa odbiorców W.2.1.3
cena za zamówion¹ moc ciepln¹
cena ciep³a
cena nonika ciep³a

BRUTTO*

8 439,14

10 295,75

32,63

39,81

BRUTTO*

6 767,41

8 256,24

25,17

30,71
BRUTTO*

9 904,26

12 083,20

28,77

35,10
BRUTTO*
9 963,17

28,15

34,34

j.m.
roczna
z³/MW
rata miesiêczna
z³/MW
z³/GJ
z³/m3

NETTO
54 027,72
4 502,31
29,48
0,00

BRUTTO*
65 913,82
5 492,82
35,97
0,00

j.m.
roczna
z³/MW
rata miesiêczna
z³/MW
z³/GJ
z³/m3
roczna
z³/MW

NETTO
35 063,04
2 921,92
25,11
5,22
12 486,96

BRUTTO*
42 776,91
3 564,74
30,63
6,37
15 234,09

z³/MW

1 040,58

1 269,51

4,71

5,75

191,40

233,51

15,95

19,46

j.m.
roczna
z³/MW
rata miesiêczna
z³/MW
z³/GJ
z³/m3
roczna
z³/MW

NETTO
74 938,20
6 244,85
26,81
6,01
7 103,04

BRUTTO*
91 424,60
7 618,72
32,71
7,33
8 665,71

z³/MW

591,92
2,54

722,14
3,10

191,40

233,51

15,95

19,46

NETTO
65 781,36
5 481,78
27,32
3,41

BRUTTO*
80 253,26
6 687,77
33,33
4,16

z³/GJ

rata miesiêczna
z³/GJ

z³/punkt
pomiarowy
z³/punkt
rata miesiêczna
pomiarowy

rata miesiêczna
z³/GJ

z³/punkt
pomiarowy
z³/punkt
rata miesiêczna
pomiarowy
roczna

stawka op³aty abonamentowej

32,28

8 166,53

roczna

Grupa odbiorców W.2.1.2

26,46

NETTO

z³/MW

stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty abonamentowej

10 091,77

NETTO

z³/MW

Grupa odbiorców W.1.8
stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
stawka op³aty za ciep³o

8 271,94

NETTO

z³/MW

stawka op³aty za ciep³o

BRUTTO*

NETTO

z³/MW

Grupa odbiorców W.1.6
stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹

cena za zamówion¹ moc ciepln¹

NETTO

z³/MW

Grupa odbiorców W.1.5
stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
stawka op³aty za ciep³o

Grupa odbiorców W.1.9

Poz. 1568
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j.m.
roczna
z³/MW
rata miesiêczna
z³/MW
z³/GJ
z³/m3

Poz. 1568
stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

roczna

z³/MW

8 877,60

10 830,67

z³/MW

739,80

902,56

4,16

5,08

191,40

233,51

15,95

19,46

NETTO
39 898,32
3 324,86
29,28
6,30
5 616,12

BRUTTO*
48 675,95
4 056,33
35,72
7,69
6 851,67

468,01

570,97

2,85

3,48

191,40

233,51

15,95

19,46

j.m.
roczna
z³/MW
rata miesiêczna
z³/MW
z³/GJ
z³/m3
roczna
z³/MW

NETTO
64 743,00
5 395,25
28,35
5,50
7 192,68

BRUTTO*
78 986,46
6 582,21
34,59
6,71
8 775,07

z³/MW

599,39

731,26

2,42

2,95

191,40

233,51

15,95

19,46

NETTO
58 545,96
4 878,83
22,85
1,87
24 791,40
2 065,95
6,43

BRUTTO*
71 426,07
5 952,17
27,88
2,28
30 245,51
2 520,46
7,84

191,40

233,51

15,95

19,46

j.m.
roczna
z³/MW
rata miesiêczna
z³/MW
z³/GJ
z³/m3
roczna
z³/MW

NETTO
45 066,00
3 755,50
20,95
4,90
12 600,84

BRUTTO*
54 980,52
4 581,71
25,56
5,98
15 373,02

z³/MW

1 050,07

1 281,09

4,68

5,71

180,72

220,48

15,06

18,37

rata miesiêczna

stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty abonamentowej

Grupa odbiorców W.2.1.4
cena za zamówion¹ moc ciepln¹
cena ciep³a
cena nonika ciep³a
stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ
z³/punkt
roczna
pomiarowy
z³/punkt
rata miesiêczna
pomiarowy

j.m.
roczna
z³/MW
rata miesiêczna
z³/MW
z³/GJ
z³/m3
roczna
z³/MW
rata miesiêczna

stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty abonamentowej

Grupa odbiorców W.2.1.5
cena za zamówion¹ moc ciepln¹
cena ciep³a
cena nonika ciep³a
stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

z³/punkt
roczna
pomiarowy
z³/punkt
rata miesiêczna
pomiarowy

stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

Grupa odbiorców W.2.2
cena za zamówion¹ moc ciepln¹
cena ciep³a
cena nonika ciep³a
stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/MW

z³/GJ

rata miesiêczna

stawka op³aty abonamentowej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3511 

z³/GJ
z³/punkt
roczna
pomiarowy
z³/punkt
rata miesiêczna
pomiarowy

j.m.
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ

z³/MW
z³/MW

z³/MW
z³/MW

z³/punkt
pomiarowy
z³/punkt
rata miesiêczna
pomiarowy
roczna

stawka op³aty abonamentowej

Grupa odbiorców W.3
cena za zamówion¹ moc ciepln¹
cena ciep³a
cena nonika ciep³a
stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty abonamentowej
*- uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.

rata miesiêczna
z³/GJ

z³/punkt
roczna
pomiarowy
z³/punkt
rata miesiêczna
pomiarowy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1568, 1569

 3512 

4.2.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano 
monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 4.2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.1.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez Gigaterm Investment standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji we w³aciwym miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani
pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹
ich obowi¹zywania.
GIGATERM INVESTMENT
Prezes Zarz¹du
P. Drabczyk
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 11/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 16 padziernika 2002 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wydawania przyrzeczeñ
i zezwoleñ na pracê cudzoziemców nieposiadaj¹cych zezwolenia na osiedlenie siê ani statusu uchodcy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 6c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, zm. z 2001 r. Nr 42,
poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122,
poz. 1323, 1325, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1793,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) oraz art. 39 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, zm. z 2001 r.
Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365,
Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804), po zasiêgniêciu opinii
Marsza³ka Województwa Pomorskiego zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce kryteria wydawania przyrzeczeñ i zezwoleñ na pracê cudzoziemców, na terenie województwa pomorskiego:
1) wspieranie rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa pomorskiego poprzez stwarzanie mo¿liwoci nap³ywu wysoko kwalifikowanych pracowników zagranicznych uzupe³niaj¹cych braki kadrowe
na lokalnym rynku pracy,
2) umo¿liwianie podejmowania pracy przez cudzoziemców inwestuj¹cych kapita³ zagraniczny na terenie
województwa,
3) kszta³towanie rozmiaru i struktury podejmowania
pracy przez cudzoziemców w sposób powoduj¹cy
nap³yw nowych technologii lub wartoci niematerialnych w postaci wiedzy b¹d umiejêtnoci po¿¹danych na lokalnym rynku pracy,
4) ochrona wojewódzkiego rynku pracy.
§2
Kryteria okrelone w § 1 realizowane bêd¹ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych warunków:
1) udokumentowania braku mo¿liwoci pozyskania
przez pracodawcê pracowników na lokalnym rynku
pracy, mog¹cych zaspokoiæ jego oczekiwania w zakresie niezbêdnych kwalifikacji i umiejêtnoci,
2) spe³nienie przez cudzoziemca wymogów stawianych
na wnioskowanym stanowisku pracy, z wy³¹czeniem
zawodników sportowych,
3) uregulowany, zgodny z prawem pobyt cudzoziemca na terenie kraju.
§3
Pracodawcom dokonuj¹cym zwolnieñ pracowników z
przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy, przyrzeczenie i zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca mo¿e
byæ wydane w szczególnie uzasadnionych przypadkach i
wy³¹cznie na stanowisko nie objête zwolnieniami.
§4
1. Przyrzeczenie i zezwolenie na pracê cudzoziemca wydaje siê na czas wskazany we wniosku pracodawcy,
nie d³u¿ej jednak ni¿ na okres 24 miesiêcy.
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2. Pracodawca zagraniczny realizuj¹cy us³ugê eksportow¹ mo¿e uzyskaæ przyrzeczenie i zezwolenie na pracê
cudzoziemca na czas realizacji us³ugi okrelony w kontrakcie z polskim podmiotem gospodarczym.
§5
Kryteria okrelone w niniejszym rozporz¹dzeniu stosuje siê równie¿ w przypadkach przed³u¿ania przyrzeczeñ
i zezwoleñ na wykonywanie pracy przez cudzoziemca.
§6
Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê dyrektorowi
Wydzia³u Spraw Spo³ecznych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
§7
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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UCHWA£A Nr XXXIII/307/2002
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie obszar
wsi Woc³awy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zm.: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Gminy w Cedrach Wielkich uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar wsi Woc³awy, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie 
Uchwa³a Nr VI/38/94 Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 34/94 z
dnia 8 grudnia 1994 r., poz. 181).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi granica obrêbu
geodezyjnego wsi Woc³awy przedstawiona na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej Uchwa³y- Rysunku
planu w skali 1:5000.
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu.
2. Ustalenia tekstowe zawarte s¹ w niniejszej Uchwale:
1) w § 4 niniejszej Uchwa³y dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi, zawieraj¹cym nastêpuj¹ce grupy ustaleñ:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a. oznaczenie identyfikacyjne,
b. funkcja terenu,
c. zasady zagospodarowania terenu,
d. zasady i warunki podzia³u na dzia³ki,
e. warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu,
f. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu
w przypadku braku ustaleñ w której z grup oznacza to, i¿ nie ustala siê zasad, a numeracja grup
ustaleñ staje siê nieci¹g³a,
2) w § 5 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy w obszarze
planu,
3) w § 6 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu i ustalenia dla terenów komunikacyjnych wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi,
4) w § 7 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym ustalenia dotycz¹ce obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu.
3. Ca³y obszar planu jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8
listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25
listopada 1994 r., poz. 139); oraz Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59 z dnia 14 wrzenia
1998 r., poz. 294).
4. Ustalenia graficzne zawarte s¹ na za³¹cznikach graficznych:
1) rysunek planu w skali 1:5000 (ca³y obszar obrêbu
geodezyjnego)  za³. nr 1,
2) karty wytycznych do projektowania zabudowy i zagospodarowania dzia³ki  za³. nr 3,
3) ideogram in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu  za³.
nr 4.
5. Na za³¹czniku graficznym nr 1 (Rysunku planu w skali
1:5000) obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia literowo  cyfrowe wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi terenów, w tym:
a. W  wód otwartych
b. R  gruntów rolnych
c. ZP  zieleni parkowej
d. ZS  zieleni sportowej
e. ZE  zieleni ekologicznej
f.ZC  zieleni cmentarnej
g. M  zabudowy mieszkaniowej
h. UO  us³ug owiaty
i.UK  us³ug kultury i kultu religijnego
j.UG  us³ug gastronomii
k. UR  us³ug rzemios³a
l.UW  us³ug ró¿nych  teren wielofunkcyjny
m. P  zabudowy produkcyjnej, magazyny i sk³ady,
obs³uga rolnictwa
n. WZ  zaopatrzenia w wodê
o. WW  urz¹dzeñ melioracyjnych
p. KGP  dróg g³ównych ruchu przypieszonego
q. KZ  dróg zbiorczych
r.KL  dróg lokalnych
s. KD  dróg dojazdowych
t. KX  ci¹gów pieszo-jezdnych
4) obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa,
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5) obiekty historyczne o cechach zabytku oczywistego,
6) zespo³y folwarczno  zagrodowe osadnictwa rozproszonego,
7) stanowiska archeologiczne,
8) aleje drzew przydro¿nych,
9) linie elektroenergetyczne WN wraz ze stref¹ zakazu zabudowy,
10) ruroci¹g ropy naftowej wraz ze strefami: stref¹ bezpieczeñstwa, stref¹ zakazu zabudowy rozproszonej, stref¹ zakazu zabudowy zwartej, obiektów u¿ytecznoci publicznej, zak³adów przemys³owych,
sk³adów materia³ów ³atwopalnych,
11) urz¹dzenia melioracji wodnych podstawowych 
kana³y,
12) strefa zakazu lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  50 m od stopy
wa³ów przeciwpowodziowych,
13) przebieg g³ównych cie¿ek rowerowych.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
6. Za³¹czniki nr 2 i 3 do Uchwa³y maj¹ charakter informacyjny, stanowi¹ wyjanienie za pomoc¹ schematów
graficznych ustaleñ tekstowych okrelonych w § 4 i §
5 (za³¹czniki nr 2  zasady kszta³towania zabudowy oraz
zasady zagospodarowania dzia³ki) oraz § 7 (za³¹cznik
nr 3  Ideogram in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu).
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) dominanta architektoniczna  akcent architektoniczny w postaci budynku, lub czêci budynku, wyró¿niaj¹cy siê z otoczenia form¹,
2) funkcje chronione  us³ugi nauki, kultury, owiaty,
zdrowia i opieki spo³ecznej,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y),
których nie mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy do maks. 1,0 m czêci budynku (do 20% szerokoci frontu), zw³aszcza
schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic i
gara¿y
4) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
zbiornikami lub ciekami wodnymi,
5) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynków
po obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w [%],
6) teren (przestrzeñ) ogólnodostêpny  teren do którego dostêp nie jest limitowany ¿adnymi ograniczeniami przedmiotowymi, np. bilet wstêpu, pora doby,
itp., ani podmiotowymi,
7) uci¹¿liwoæ dla otoczenia  ka¿da dzia³alnoæ powoduj¹ca pogorszenie warunków zamieszkiwania, która
w normalnych warunkach powoduje osi¹gniêcie lub
przekroczenie 80% dopuszczalnych norm okrelonych prawem dla bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t,
mienia i rodowiska przyrodniczego, w szczególnoci powoduj¹ca zanieczyszczenie rodowiska oraz
np. emituj¹ca nieprzyjemny zapach, dym, wymaga-

j¹ca sk³adowanie odpadów na otwartej przestrzeni, generuj¹ca uci¹¿liwy ruch drogowy lub ha³as o du¿ym
natê¿eniu w porze nocnej itp. lub w inny widoczny i
oczywisty sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia s¹siadów w najbli¿szym otoczeniu,
8) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu),
9) zabudowa towarzysz¹ca  budynki na dzia³ce towarzysz¹ce budynkowi g³ównemu, np. mieszkaniowemu,
us³ugowemu; wyró¿nia siê dwa typy tej zabudowy:
budynek inwentarski  zwi¹zany z hodowl¹ zwierz¹t gospodarskich oraz budynek pomocniczy, np. gara¿,
warsztat itp.
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y  Rysunek planu 1:5000 s¹ nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 1.M, 2.M, 3.M,
4.M, 5.M, 6.M, 7.M, 9.M, 10.M, 12.M, 13M, 15.M,
16.M, 17.M, 19.M, 21.M, 22.M, 24.M, 26.M, 27.M,
28.M, 29.M, 32.M, 33.M, 36.M, 37.M, 38.M
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna lub zabudowa siedliskowa wraz
z zabudow¹ towarzysz¹c¹* dla potrzeb w³asnych
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, kultury, owiaty i wychowania, s³u¿by zdrowia i opieki
spo³ecznej, rzemios³a towarzysz¹ce funkcji mieszkaniowej, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy:
 od dróg wg przepisów szczególnych
 od urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych  kana³ów zaznaczonych na rys. planu
za³. nr do niniejszej Uchwa³y  5 m
 od rowów melioracyjnych  3 m
b. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego
obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów,
kopania studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak
na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
c. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje
równie¿ dla reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi, usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7
(teren 02.KZ/KGP)
d. maks. powierzchnia zabudowy* ka¿dej wydzielonej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  40%
e. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* ka¿dej dzia³ki (za wyj¹tkiem
dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  30%
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f. ustala siê, w zale¿noci od wielkoci dzia³ki cztery
typy dzia³ek:
 A  min. powierzchnia 9600 m2
 B  min. powierzchnia 1800 m2
 C  min. powierzchnia 1000 m2
 D  min. powierzchnia 600 m2
 proporcje wielkoci dzia³ki przedstawia schemat
2 (za³. nr 3 do Uchwa³y)
g. dla typu dzia³ki C i D ustala siê nastêpuj¹c¹ zasadê
lokalizacji zabudowy na dzia³ce: budynek g³ówny lokalizowaæ od strony wjazdu na dzia³kê, zabudowê
towarzysz¹c¹ lokalizowaæ za budynkiem g³ównym
 przyk³adowe rozmieszczenie budynków na dzia³ce, po³o¿enie wzglêdem siebie w poszczególnych
typach dzia³ek przedstawia schemat 2 (za³. nr 3 do
Uchwa³y)
h. ustala siê wymóg lokalizacji na dzia³ce min. dwóch
lub trzech budynków (za wyj¹tkiem typu D)  w zale¿noci od typu dzia³ki (przyk³adowe rozmieszczenie zabudowy przedstawia schemat 2  za³. nr 3 do
Uchwa³y):
 typ A  min 3 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej* jako dobudowanej, wbudowanej,
 typ B i C  min 2 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej* jako dobudowanej, wbudowanej (za wyj¹tkiem typu B omówionego poni¿ej);
 dla typu B dopuszcza siê ³¹czenie budynku g³ównego z zabudow¹ towarzysz¹c¹, przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad: budynek g³ówny lokalizowaæ od frontu dzia³ki, kalenica prostopadle do
frontu, wspólna o kalenic, wysokoæ zabudowy
towarzysz¹cej min 1,3x wys. bud g³ównego, stosunek cian pod³u¿nych budynków g³ównego i
towarzysz¹cych a:b = 2-3xa, gdzie a = d³. bud.
g³ównego (patrz schemat 2  typ B2  za³. nr 3 do
niniejszej Uchwa³y)
i. dojazd do terenów po³o¿onych w s¹siedztwie drogi
krajowej (02.KZ/KGP) wy³¹cznie z istniej¹cych i projektowanych dróg dojazdowych; po wybudowaniu
drogi ekspresowej dopuszcza siê zjazd bezporedni
z drogi zbiorczej  02.KZ/KGP na warunkach Zarz¹dcy drogi
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dla nowych terenów dotychczas niezabudowanych
dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
 podzia³ prostopadle do drogi, z której ustalono
dojazd do terenu  droga ogólnodostêpna lub
wydzielona z terenu droga wewnêtrzna
 minimalna szerokoæ frontu dzia³ki w zale¿noci
od typu zabudowy wynosi: A  80 m, B  35 m,
C  25 m, D  20 m
 kszta³t dzia³ki prostok¹tny  stosunek boków a:
min. 1,5a (gdzie a = szerokoæ frontu)
 proporcje wielkoci dzia³ki w poszczególnych typach przedstawia schemat 1 (za³. nr 3 do Uchwa³y)
b. dla pozosta³ych terenów dopuszcza siê dalszy podzia³ nieruchomoci  obowi¹zuj¹ przepisy szczególne
c. projekt podzia³u geodezyjnego nieruchomoci musi
obejmowaæ przedmiotow¹ dzia³kê oraz pokazywaæ,
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poza oznaczeniem nieruchomoci s¹siednich, równie¿ sposób ich zagospodarowania
d. dla zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa
rozproszonego zaznaczonych na rys. planu za³. nr 1
do Uchwa³y projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
c. ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych
o cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
d. w obrêbie zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa rozproszonego zaznaczonych na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y ustala siê wymóg
ochrony sposobu zagospodarowania dzia³ki  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
e. w obrêbie udokumentowanych stanowisk archeologicznych zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y planowane dzia³ania musz¹ byæ
uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez
Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 8.M/UW, 11.M/UW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  us³ugi ró¿ne z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, itp.  teren wielofunkcyjny lub zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna
b. funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy*:
 od dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru zabudowanego,
 od rowów melioracyjnych 3 m
b. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje równie¿ dla reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi,
usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7 (teren
02.KZ/KGP)
c. maks. powierzchnia zabudowy* terenu lub wydzielonej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  40%
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d. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* terenu lub wydzielonej dzia³ki (za wyj¹tkiem dróg wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej)  30%
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki przy zachowaniu:
 podzia³ prostopadle do drogi, z której ustalono
dojazd do terenu  droga ogólnodostêpna lub wydzielona z terenu droga wewnêtrzna
 minimalna szerokoæ frontu dzia³ki w zale¿noci
od typu wynosi: A  80 m, B  35 m, C  25 m
 minimalna powierzchnia dzia³ki w zale¿noci od
typu wynosi: A  9600 m2, B  min. powierzchnia
1800 m2, C  min. powierzchnia 1000 m2
 kszta³t dzia³ki prostok¹tny  stosunek boków a:
min. 1,5a (gdzie a = szerokoæ frontu)
 proporcje wielkoci dzia³ki w poszczególnych typach przedstawia schemat 1 (za³. nr 2 do Uchwa³y)
b. projekt podzia³u geodezyjnego musi obejmowaæ
ca³y teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 14.M/UG
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa,
us³ugi z zakresu gastronomii, parking, obs³uga podró¿nych,
b. funkcja dopuszczalna  us³ugi z zakresu handlu, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, itp., lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* wg
przepisów szczególnych jak dla obszaru zabudowanego
b. maks. powierzchnia zabudowy* terenu  50%
c. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* terenu  20%
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 18.M/UR
2) FUNKCJA TERENU
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a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa us³ugowa z zakresu rzemios³a
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy*:
 od dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru zabudowanego,
 od rowów melioracyjnych 3 m
b. maks. powierzchnia zabudowy* 60% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki
c. min. powierzchnia przyrodniczo-czynna* terenu lub
ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki  10%
d. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki  min. powierzchnia wydzielonej dzia³ki 1500 m2
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 20.UK
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu kultu religijnego
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, zabudowa us³ugowa z zakresu
administracji, kultury, owiaty i wychowania, s³u¿by
zdrowia lub handlu
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. maks. powierzchnia zabudowy*  60%
b. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej*  20%
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. w terenie znajduje siê obiekt zabytkowy wpisany do
rejestru zabytków województwa (nr rejestru  489) 
wszelkie prace w obrêbie obiektu uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 23.ZS
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ sportowa, zieleñce i
skwery
b. funkcja dopuszczalna  zieleñ parkowa
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. teren ogólnodostêpny*
b. ustala siê min. procent powierzchni przyrodniczoczynnej*  80%
c. dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku dla obs³ugi terenu rekreacji, przy zachowaniu:
 maks. powierzchnia zabudowy*  200 m2
 maks. wysokoæ zabudowy*  4 m
d. dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji i obiektów ma³ej architektury
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wy-
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j¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
b. w obrêbie zespo³ów folwarczno-zagrodowych osadnictwa rozproszonego zaznaczonych na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y ustala siê wymóg
ochrony sposobu zagospodarowania dzia³ki  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków
c. w obrêbie udokumentowanych stanowisk archeologicznych zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y planowane dzia³ania musz¹ byæ
uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez
Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 25.P/UW/WZ
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa, us³ugi ró¿ne z
zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, itp.  teren wielofunkcyjny,
lokalizacja urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê mieszkañców wsi
b. funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, zabudowa
mieszkaniowa towarzysz¹ca, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy*:
 od dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru zabudowanego,
 od rowów melioracyjnych 3 m
b. maks. powierzchnia zabudowy (dotyczy równie¿
wiat) 70% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego
dzia³ki
c. min. powierzchnia przyrodniczo-czynna* terenu lub
ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki  10%
d. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
e. ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony zabudowy mieszkaniowej w s¹siedztwie (teren 26.M) szer. min 10m
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. zieleñ w pasie izolacyjno-krajobrazowym mieszana
 rednia i wysoka, z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 30.UO
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu owiaty i wychowania
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, admi-
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nistracji, zdrowia i opieki spo³ecznej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. min. procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* 
30%
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 31.ZP/ZC
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zieleñ parkowa i zieleñ cmentarna  nieczynny cmentarz
b. funkcja dopuszczalna  lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. zakaz lokalizacji budynków
b. dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
c. ustala siê 80% terenu jako powierzchnia przyrodniczo-czynna*
d. teren ogólnodostêpny*
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 34.UO/UW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu owiaty i wychowania, us³ugi ró¿ne z zakresu
handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji 
hotel, motel, itp.  teren wielofunkcyjny
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu administracji, zdrowia i opieki spo³ecznej, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych,
lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg
wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca
c. funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. min. procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki (za wyj¹tkiem
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnetrznych)  30%
b. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych oraz wymóg zachowania dostêpu do
rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie
zmiany w ich obrêbie i bezporednim s¹siedztwie
uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
b. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych i drzew rosn¹cych w
obrêbie widocznoci zjazdów do posesji i skrzy¿owañ dróg
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1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 35.M/WW
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz urz¹dzenia melioracji wodnych
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji i rzemios³a, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb
w³asnych
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. maks. powierzchnia zabudowy* terenu  40%
b. ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo-czynnej* terenu  30%
c. wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 39.W/ZE, 40.W/ZE
2) FUNKCJA TERENU
a. wody p³yn¹ce wraz z zieleni¹ ekologiczn¹
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu
b. wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 41.UW/P, 42.UW/P,
43.UW/P, 44.UW/P
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  us³ugi ró¿ne z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, itp.  teren wielofunkcyjny, zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa
b. funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, w
terenie 43.UW/P dopuszcza siê lokalizacjê stacji paliw
c. funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy:
 od dróg wg przepisów szczególnych jak dla terenu poza obszarem zabudowanym,
 od urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych
 kana³ów zaznaczonych na rys. planu za³. nr do
niniejszej Uchwa³y  5 m
 od rowów melioracyjnych  3 m
b. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje równie¿ dla reklam, bêd¹cych obiektami budowlanymi,
usytuowanych wzd³u¿ drogi krajowej nr 7 (teren
02.KZ/KGP)
c. maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat) 70% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego
dzia³ki (za wyj¹tkiem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych)
d. min. powierzchnia przyrodniczo-czynna* terenu lub
ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki (za wyj¹tkiem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych)
 10%
e. dojazd do terenów z projektowanych dróg (03.KD,
04.KL) poprzez projektowane skrzy¿owanie drogi
krajowej (02.KZ/KGP) z drog¹ dojazdow¹ (03.KD)
i drog¹ lokaln¹ (04.KL), po wybudowaniu drogi ekspresowej dopuszcza siê zjazd bezporedni z drogi
zbiorczej  02.KZ/KGP na warunkach Zarz¹dcy drogi
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f. w przypadku lokalizacji stacji paliw w terenie 43.UW/
P dopuszcza siê zjazd bezporedni z drogi krajowej
nr 7 (teren 02.KZ/KGP) na warunkach Zarz¹dcy drogi
g. ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoci  normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: R
2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa  teren upraw polowych
b. funkcja dopuszczalna  zabudowa siedliskowa wraz
z zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy i prowadzenia gospodarki rolnej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne* linie zabudowy:
 od dróg wg przepisów szczególnych,
 od urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych
 kana³ów zaznaczonych na rys. planu za³. nr do
niniejszej Uchwa³y  5 m
 od rowów melioracyjnych  3 m
b. w strefie 50 m od wa³u przeciwpowodziowego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
ogrodzeñ oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania
studni, sadzawek, do³ów i rowów  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
c. zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w strefie
ochronnej linii elektroenergetycznej WN 14,5 m w
ka¿d¹ stronê od linii  jak na rys. planu za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y
d. w s¹siedztwie ropoci¹gu ustala siê wymóg zachowania stref specjalnych zasad zagospodarowania od
ruroci¹gu ropy naftowej (w ka¿d¹ stronê): 20m 
strefa bezpieczeñstwa, 40m  zakaz lokalizacji zabudowy rozproszonej, 100m zakaz lokalizacji zabudowy zwartej, obiektów u¿ytecznoci publicznej, zak³adów przemys³owych, sk³adów materia³ów ³atwopalnych (jak na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y)
4) ZASADY I WARUNKI PODZIA£U NA DZIA£KI
a. dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
a. ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych rowów melioracyjnych i kana³ów oraz wymóg zachowania
dostêpu do rowów niezbêdnego dla ich eksploatacji  wszelkie zmiany w ich obrêbie i bezporednim
s¹siedztwie uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
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b. w obrêbie udokumentowanych stanowisk archeologicznych zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej planowane dzia³ania musz¹ byæ uzgadniane z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
§5
1. Zasady kszta³towania zabudowy dziel¹ siê na dwie grupy:
1) dotycz¹ce kszta³towania zabudowy nowej,
2) dotycz¹ce kszta³towania zabudowy istniej¹cej.
2. Zasady kszta³towania nowej zabudowy w terenach
mieszkaniowych jednorodzinnych i us³ugowych, mieszanych z zabudow¹ mieszkaniow¹ i zabudowy siedliskowej w terenach rolnych dotycz¹ce budynku g³ównego s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê cztery typy zabudowy w zale¿noci od wielkoci dzia³ki, na której zlokalizowany jest budynek:
A, B, C, D
2) ustala siê wymóg zachowania proporcji budynku w
zale¿noci od typu zabudowy okrelonych w tab. 1
ppk 10) poprzez:
a. dopuszczalne wielkoci rzutu budynku i stosunek
boków  a:b,
b. maks. i min dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy h,
c. k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych  ß,
d. maks. poziom pod³ogi parteru
proporcje zabudowy w poszczególnych typach
przedstawia schemat 1  za³. nr 2 do Uchwa³y,
3) dla typu A zabudowy dopuszcza siê rozcz³onkowanie bry³y budynku w kszta³cie litery L lub T,
4) ustala siê wymóg zastosowania dachu dwuspadowego dla g³ównych po³aci dachu  dopuszcza siê
dach naczó³kowy,
5) ustala siê wymóg symetrii po³aci dachowych,

6) ustala siê wymóg symetrii elewacji od strony frontu
dzia³ki dla typów zabudowy A, B, C,
7) dopuszcza siê zastosowanie elementów budynku takich jak: podcieñ, wystawka, weranda, ganek w poszczególnych typach zabudowy  zgodnie z tab. 2
ppkt 11), przy zachowaniu:
a. szerokoæ podcienia maks. 2/5 szerokoci budynku,
b. szerokoæ wystawki, ganku i werandy maks. 1/3
szerokoci budynku,
c. maks. wysokoæ podcienia, wystawki  kalenica budynku,
d. maks. wysokoæ zabudowy werandy i ganku  okap
dachu budynku,
e. dach dwuspadowy, dopuszcza siê dach jednospadowy dla formy ganku i werandy o spadku w kierunku na zewn¹trz budynku,
8) jako materia³y wykoñczeniowe stosowaæ:
a. wykoñczenie cian  nieotynkowany mur z ceg³y
ceramicznej w kolorze czerwonym lub ¿ó³tym albo
tynk, dopuszcza siê deskowanie szczytów budynku,
b. stolarka okienna i drzwiowa dowolnego koloru w
kszta³cie prostok¹ta, podzia³ wewnêtrzny symetryczny, zakaz stosowania jednoprzestrzennych
po³aci szklanych,
c. dach z dowolnego materia³u, w kolorze grafitowym,
br¹zowym i czerwonym z wykluczeniem jaskrawej
czerwieni
9) dla zabudowy us³ugowej o charakterze u¿ytecznoci
publicznej (us³ugi owiaty, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi administracji, us³ugi kultury i kultu religijnego) dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie
zabudowy i zastosowanie dominanty przestrzennej*,
przy zachowaniu elementów regionalnych architektury i sharmonizowaniu jej z krajobrazem ¯u³aw.

10) Ustala siê proporcje dla zabudowy (TAB. 1):
TYPY ZABUDOWY
Proporcje obiektu
Minimalna szerokoæ
odpowiadaj¹ce
frontu dzia³ki
wielkoci dzia³ki
Plan budynku
Maksymalna
wysokoæ budynku
K¹t nachylenia
po³aci dachowej
Maksymalna ró¿nica
poziomów miêdzy
terenem a pod³og¹
parteru budynku

A

B

C

D

80 m

35 m

25 m

20 m

a = 12÷14 m
b = (1,5÷1,8) a

a = 11÷12 m
b = (1,5÷1,8) a

a = 8÷11 m
b = (1,4÷1,7) a

a = 8÷10 m
b = (1,3÷1,6) a

10 ÷13 m

9 ÷10 m

7 ÷9 m

6,5 ÷8,5 m

0

40 ÷ 50

0

+ 1.00 m

0

40 ÷ 50

0

+ 1.00 m

0

40 ÷ 50

0

+ 0.60 m

0

40 ÷ 50

+ 0.60 m

11) Dopuszcza siê zastosowanie detalu architektonicznego (TAB. 2):
TYPY ZABUDOWY
Dowietlenie
Detal
poddasza du¿ymi
architektoniczny
oknami w cianie
szczytowej budynku
Podcieñ
Wystawka
Ganek
Weranda
+- dopuszcza siê
--- - nie dopuszcza siê

0

A

B

C

D

+
(dwa okna)

+
(dwa okna)

+
(jedno okno)

---

+
+

--+

--+

+

+

+

----+
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3. Zasady kszta³towania nowej zabudowy dot. budynków
towarzysz¹cych g³ównego na dzia³kach mieszkaniowych jednorodzinnych i us³ugowych oraz mieszanych
z zabudow¹ mieszkaniow¹ s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê dwa typy zabudowy towarzysz¹cej* budynkowi g³ównemu: inwentarski i pomocniczy (gara¿e, warsztaty, itp.),
2) ustala siê wymóg zachowania proporcji budynku w
zale¿noci od typu zabudowy okrelonych w tab. 3
 ppkt. 6) poprzez:
a. dopuszczalne wielkoci rzutu budynku i stosunek
boków  a:b

b. maks. i min dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy  h
c. k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych  ß
proporcje zabudowy w poszczególnych typach
przedstawia schemat 1  za³. nr 2 do Uchwa³y
3) ustala siê wymóg zastosowania dachu jedno lub dwuspadowego
4) jako materia³y wykoñczeniowe cian stosowaæ tynk,
ceg³ê, kamieñ, drewno
5) dopuszcza siê rozcz³onkowanie bry³y budynku w kszta³cie litery L
6) proporcje zabudowy towarzysz¹cej (Tab. 3):

inwentarski

pomocniczy
(m.in. gara¿e, warsztaty itp.)

a = 11÷15 m.

a = max 11 m.

b=(2,3÷3,0)a

b= (1,4÷2,2)a

Maksymalna
wysokoæ budynku

11 m

8m

K¹t nachylenia
po³aci dachowej

12 ÷ 45

TYPY ZABUDOWY
Proporcja
obiektu
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Plan budynku

4. Nie ustala siê zasad kszta³towania nowej zabudowy
przemys³owej, produkcyjnej, magazynowej, zwi¹zanej
z obs³ug¹ rolnictwa oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz w terenach zieleni sportowej,
cmentarzy; dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie
zabudowy, pod warunkiem sharmonizowania jej z najbli¿szym otoczeniem i krajobrazem ¯u³aw
5. Zasady kszta³towania istniej¹cej zabudowy s¹ nastêpuj¹ce:
1) dopuszcza siê rozbudowê, nadbudowê, przebudowê istniej¹cych budynków przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a. proporcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej, terenów mieszanych z zabudow¹ mieszkaniow¹ i zabudowy siedliskowej w terenach rolnych po rozbudowie, nadbudowie lub
przebudowie dostosowaæ lub przybli¿yæ do proporcji okrelonych w pkt 2-3 niniejszego paragrafu,
b. dla zabudowy us³ugowej o charakterze u¿ytecznoci publicznej (us³ugi owiaty, us³ugi zdrowia i
opieki spo³ecznej, us³ugi administracji, us³ugi kultury i kultu religijnego) dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie zabudowy i zastosowanie dominanty przestrzennej*, przy zachowaniu elementów regionalnych architektury i sharmonizowaniu
jej z krajobrazem ¯u³aw,
c. dla pozosta³ych terenów nie ustala siê zasad kszta³towania istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê indywidualne kszta³towanie zabudowy, pod warunkiem
sharmonizowania jej z najbli¿szym otoczeniem i krajobrazem ¯u³aw,
d. w przypadku wymiany zabudowy obowi¹zuj¹ zasady
kszta³towania jak dla nowej zabudowy (§ 5 pkt 2-5).
6. Ustala siê wymóg ochrony obiektów historycznych o
cechach zabytku oczywistego  zaznaczonych na za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie prace zwi¹zane z
odbudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹, przebudow¹ i
prowadzeniem robót budowlanych uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

0

0

0

12 ÷ 45

0

6. W przypadku lokalizowania zabudowy (ka¿dego rodzaju) w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa drogi ekspresowej  budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub jego nastêpców
prawnych
7. W przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej
w terenach mieszanych lub jako funkcja towarzysz¹ca
funkcji podstawowej terenu w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa prowadzonej dzia³alnoci zastosowaæ
rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniembudowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub jego nastêpców prawnych.
8. W zwi¹zku z p³ytkim wystêpowaniem wód podziemnych oraz terenami depresyjnymi w obszarze planu do
projektu budowlanego nale¿y wykonaæ szczegó³owe
badania warunków posadowienia obiektów w formie
dokumentacji geologiczno in¿ynierskiej lub geotechnicznej.
9. Ca³y obszar planu jest zagro¿ony powodzi¹, realizacja
zabudowy (ka¿dego rodzaju) wymaga dodatkowych zabezpieczeñ przeciwpowodziowych.
§6
1. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej obszaru
planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê obs³ugê terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi z ogólnodostêpnych dróg dojazdowych KD, lokalnych KL i zbiorczych KZ oraz z ci¹gów pieszo-jezdnych KX,
2) droga g³ówna ruchu przypieszonego KGP ogólnodostêpna z ograniczeniami: powi¹zania istniej¹cych
i projektowanych terenów poprzez uk³ad dróg dojazdowych i lokalnych  miejsca wjazdów na drogê
wy³¹cznie na skrzy¿owaniach, zakaz lokalizowania
zjazdów bezporednich (za wyj¹tkiem istniej¹cych),
3) wymagane wykonanie projektowanego skrzy¿owania
drogi 02.KZ/KGP jako skanalizowane na etapie realizacji pierwszej inwestycji w terenach 41-44.UW/P; nie
dopuszcza siê u¿ytkowania skrzy¿owania o niepe³nych parametrach,
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4) istniej¹ce tereny zabudowy mieszkaniowej w terenach rolnych, projektowana zabudowa siedliskowa
zwi¹zana z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz
dzia³ki wydzielone w zainwestowanych terenach
obs³ugiwane s¹ z dróg wewnêtrznych,
2. Zasady dotycz¹ce polityki parkingowej w obszarze planu s¹ nastêpuj¹ce (podane poni¿ej iloci mp s¹ wartociami minimalnymi, które trzeba zapewniæ w obrêbie
w³asnych terenów):
1) w terenach mieszkaniowych:
a. 1mp/mieszkanie,
b. zakaz parkowania samochodów ciê¿arowych i autobusów
2) w terenach us³ug publicznych (UO, UK):
a. w zale¿noci od programu u¿ytkowego
b. zapewniæ 10mp dla rowerów
3) w terenach zieleni publicznej
a. zakaz parkowania pojazdów samochodowych
b. zapewniæ 10mp dla rowerów
4) w terenach us³ugowych o charakterze komercyjnym
(UW, UG):
a. w zale¿noci od programu u¿ytkowego, lecz nie
mniej ni¿ 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug lub 10mp/100 zatrudnionych
5) w terenach przemys³owych (P):
a. w zale¿noci od programu u¿ytkowego, lecz nie
mniej ni¿ 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug lub 10mp/100 m2 zatrudnionych
b. w ka¿dym terenie lub wydzielonej z niego dzia³ki
2mp dla samochodów ciê¿arowych
3. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych wydzielonych
liniami i rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej Uchwa³y  Rysunek planu 1:5000 s¹ nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 07.KX
2) FUNKCJA TERENU
a. ci¹g pieszo  jezdny
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m
b. typ przekroju drogi jednoprzestrzenny  wspólna
przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i
pieszego
c. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo-jezdnego sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu
d. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 01. KD, 03.KD,
05.KD, 06.KD, 09.KD, 011.KD, 012.KD
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica dojazdowa  istniej¹ce i projektowane drogi
dla obs³ugi istniej¹cej i projektowanej zabudowy
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
e. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
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1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 013.KD, 014.KD
2) FUNKCJA TERENU
a. ulice dojazdowa  czêæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych poza obszarem opracowania planu w
gminie Pruszcz Gd.
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m (ca³ej
drogi), za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych
parametrów drogi
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
e. dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 04.KL, 010.KL
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica lokalna  powi¹zania z miejscowociami s¹siednimi  Mi³ocinem i Koszwa³ami
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 5 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 08.KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  istniej¹ca droga wojewódzka
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy, docelowo
ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego od pieszego i rowerowego
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia
terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, w przypadku lokalizowania
min dwóch dzia³ek obowi¹zuje zasada jeden zjazd
do co najmniej dwóch dzia³ek,
g. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 15.KZ
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  rezerwa komunikacyjna pod nowe
rozwi¹zanie przebiegu istniej¹cej drogi zbiorczej 
08.KZ
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3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. ruch pieszy i rowerowy wydzielonym ci¹giem poza
jezdni¹
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, w przypadku lokalizowania
min dwóch dzia³ek obowi¹zuje zasada jeden zjazd
do co najmniej dwóch dzia³ek,
g. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 02.KZ/KGP
2) FUNKCJA TERENU
a. ulica zbiorcza  docelowo, tymczasowo  do momentu wybudowania drogi ekspresowej Gdañsk 
Chy¿ne  fragment ci¹gu komunikacyjnego ³¹cz¹cego wsie: Kiezmark, Cedry Ma³e, Woc³awy
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie
uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów
drogi
b. szerokoæ jezdni min. 7 m
c. dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy, docelowo
ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego od pieszego i rowerowego
d. dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia
terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
e. odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami z innymi drogami kszta³towaæ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg
f. zjazdy do indywidualnych dzia³ek lokalizowaæ na warunkach zarz¹dcy drogi, ustala siê zasadê lokalizowania jednego zjazdu do co najmniej dwóch dzia³ek,
g. parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych
6) TYMCZASOWE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA,
URZ¥DZANIA ORAZ U¯YTKOWANIA TERENU
a. do momentu wybudowania drogi ekspresowej obowi¹zuj¹ ustalenia dot. zasad zagospodarowania terenu dla drogi g³ównej ruchu przypieszonego:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 25 m za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów drogi
 ruch pieszy i rowerowy wydzielonym ci¹giem
poza jezdni¹
 zakaz sytuowania w liniach rozgraniczaj¹cych drogi sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za wyj¹tkiem sieci i urz¹dzeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem drogi oraz przejæ poprzecznych dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych

drogi (poza jezdni¹) sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi
 zakaz zjazdów do indywidualnych dzia³ek  powi¹zania komunikacyjne terenów wy³¹cznie poprzez skrzy¿owania z drogami dojazdowymi i lokalnymi
 parkowanie pojazdów samochodowych na jezdni zabronione, dopuszcza siê parkowanie w zatokach lub
pasach postojowych
§7
1. Zasady obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) ZAOPATRZENIE W WODÊ
a. istniej¹ce ujêcie wody w terenie 25.P/UW/.WZ 
za³. nr 1 do Uchwa³y do adaptacji
b. zaopatrzenie w wodê istniej¹cej i projektowanej
zabudowy z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej
c. dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z indywidualnych studni dla terenów od 36.M do 38.M
2) ODPROWADZENIE CIEKÓW SANITARNYCH
a. odprowadzenie cieków sanitarnych z istniej¹cej i
projektowanej zabudowy we wsi do projektowanej kanalizacji sanitarnej (kana³y sanitarne grawitacyjne i kana³y t³oczne), dalej poprzez system projektowanych przepompowni w terenach 28.M, R
w s¹siedztwie 14.M/UG 20.M  za³. nr 1 do Uchwa³y i dalej do projektowanej oczyszczalni cieków
Mi³ocin II (poza obszarem opracowania planu)
b. z obszaru zachodniego wsi  tereny od 35.M/WW
do 38.M oraz z obszaru pó³nocnego 1.M, 2.M, 3.M
cieki odprowadziæ indywidualnie: do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych lub do przydomowych oczyszczalni cieków z odprowadzeniem
oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych
c. tymczasowo dopuszcza siê odprowadzenie cieków ze wszystkich terenów do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z wywozem do oczyszczalni cieków
3) ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
a. ze wzglêdu na wysoki poziom wód gruntowych
nie projektuje siê systemów kanalizacji deszczowej, za wyj¹tkiem odcinków odwadniaj¹cych drogi, parkingi oraz tereny utwardzone
b. z terenów nieutwardzonych wody opadowe zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
c. z dróg i parkingów oraz terenów utwardzonych
wody deszczowe odprowadziæ do odcinków kanalizacji deszczowej (stanowi¹cej element zagospodarowania terenu okrelony na etapie projektu budowlanego inwestycji) i dalej przez separatory zanieczyszczeñ (podczyszczone w stopniu
zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach) do wód p³yn¹cych
lub gruntu
4) REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH
a. istniej¹ce stacje pomp  teren 35.M/WW oraz kana³y wraz z wa³ami  tereny 39. W/ZE, 40. W/ZE,
b. regulacja stosunków wodnych  melioracja obszaru planu poprzez istniej¹cy system melioracyjny  urz¹dzenia melioracji podstawowej oraz
szczegó³owej
5) ZAOPATRZENIE W GAZ
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a. z projektowanej sieci redniego cinienia z zastosowaniem reduktorów domowych lub punktów
redukcyjnych
b. projektowane gazoci¹gi .c. zasilane z istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia w gminie
Pruszcz Gd. i Pszczó³ki poprzez istniej¹ce stacje
redukcyjno  pomiarowe Io w m. Juszkowo i Pszczó³ki lub poprzez projektowany gazoci¹g w.c. i
projektowana stacje redukcyjno-pomiarow¹ Io we
wsi Trutnowy (poza obszarem opracowania planu)
6) ZAOPATRZENIE W CIEP£O
a. z lokalnych niskoemisyjnych lub nie emisyjnych
róde³
7) ZAOPATRZENIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥
a. zaopatrzenie w energiê istniej¹cej i projektowanej zabudowy z istniej¹cych i projektowanych linii NN (kablowych lub napowietrznych) zasilanych
z istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych
8) GOSPODARKA ODPADAMI STA£YMI
a. odpady sta³e gromadziæ w szczelnych pojemnikach umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów w obrêbie w³asnej dzia³ki
b. wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
2. Przebieg istniej¹cych i projektowanych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu oraz lokalizacjê istniej¹cych
i projektowanych urz¹dzeñ niezbêdnych do obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu przedstawia Ideogram
in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu  za³¹cznik nr 3 do
niniejszej Uchwa³y  Ideogram in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
§8
1. Terenami dla realizacji celów publicznych s¹ tereny:
 komunikacji: KGP, KZ, KL, KD, KX, KP,
 us³ug owiaty UO,
 us³ug kultu religijnego UK,
 obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej WZ,
WW,
 zieleni urz¹dzonej ZP, ZS, ZC.
2. Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania w wysokoci:
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 30% dla terenów: 5.M, 6.M, 7.M, 33.M, 41.UW/P,
42.UW/P, 42.UW/P, 44.UW/P oraz czêci terenów 8.M/
UW, 11.M/UW, 13.M, 15.M, 17.M, 19.M, 22.M, (w obszarze ró¿nicy zasiêgu terenów inwestycyjnych w stosunku do planu ogólnego gminy)  za³. nr 1 do Uchwa³y,
 0% dla pozosta³ych terenów.
§9
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy w Cedrach Wielkich.
2. 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 Cedrach
Wielkich,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Cedry Wielkie granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§ 10
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Cedry Wielkie  Uchwa³a Nr VI/
38/94 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 34/94 z dnia 8 grudnia
1994 r., poz. 181).
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski
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