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1665

§2

UCHWA£A Nr XXXIV/236/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2002 r.

1. Ustala siê zasady polityki czynszowej, które bêd¹ stanowiæ element wieloletniego programu gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Luzino.
2. Ustala siê, ¿e Gmina Luzino bêdzie prowadziæ aktywn¹
politykê czynszow¹, zmierzaj¹c¹ do urealnienia stawek
czynszowych oraz przygotowania najemców lokali do
wprowadzenia czynszu ekonomicznego.
3. Lokale stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Luzino wchodz¹
w sk³ad Mieszkaniowego Zasobu Gminy.

w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotycz¹cych zasad polityki czynszowej
Gminy Luzino.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, w zwi¹zku z art. 21
ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobnie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15, 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) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718; z 2001 r. Nr 46, poz. 499) Rada Gminy Luzino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Artyku³y powo³ane w niniejszej uchwale bez bli¿szego
krelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733).

§3
1. Stawkê bazow¹ czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach wchodz¹cych w sk³ad Mieszkaniowego Zasobu Gminy Luzino
ustala Zarz¹d Gminy Luzino w formie uchwa³y na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale oraz ustawie.
2. Do obliczenia wartoci czynszu przyjmuje siê iloczyn
powierzchni u¿ytkowej lokalu i stawki czynszu.
3. Czynsz, o którym mowa w § 3 pkt 1 i pkt 2 niniejszej
uchwa³y op³acaj¹ najemcy lokali wymieniowych w § 2
pkt 3 stanowi¹cych Mieszkaniowy Zasób Gminy.
4. Przez pojêcie powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego nale¿y rozumieæ powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi,
korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
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mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez
wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania 
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy. Za powierzchnie
u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê powierzchni balkonów,
tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w cianach,
pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u.
§4
1. Ustala siê stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu socjalnego dla Gminy Luzino  w wysokoci 50% najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w danym roku w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym.
2. Przez pojêcie lokalu socjalnego  zgodnie z art. 2 ust. 1
pkt 5 ustawy  nale¿y rozumieæ lokal nadaj¹cy siê do
zamieszkania ze wzglêdu na wyposa¿enie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego najemcy
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2. Lokal
ten mo¿e byæ o obni¿onym standardzie.
3. Czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce stawki czynszu,
wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
§5
1. Ustala siê, ¿e stawka czynszu okrelona w § 3 pkt 1
niniejszej uchwa³y bêdzie ró¿nicowana poprzez zastosowanie czynników podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych
okrelonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Najemca oprócz czynszu obowi¹zany jest do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ lokalu op³at niezale¿nych
od w³aciciela, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub
dostawc¹ us³ug.
3. Przez pojêcie op³at niezale¿nych od w³aciciela rozumie siê op³aty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody
oraz odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych.

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Luzino.
§9
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Luzino Nr XXIV/157/00
z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
§ 10
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIV/236/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2002 r.
CZYNNIKI
podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce wartoæ u¿ytkow¹
lokali wchodz¹cych w sk³ad
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Luzino
1. Ustala siê nastêpuj¹ce czynniki podwy¿szaj¹ce stawkê bazow¹ czynszu ze wzglêdu na wyposa¿enie lokalu w:
Lp.
1.

§6
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, stawkê czynszu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu, dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego, stawkê
czynszu podwy¿sza siê o 100%.
4. Zmiana wysokoci czynszu w przypadkach okrelonych
w § 6 pkt 1  3 niniejszej uchwa³y nastêpuje na podstawie protoko³u sporz¹dzonego przez wynajmuj¹cego.
§7
1. Czynsz i op³aty niezale¿ne od w³aciciela najemcy wnosz¹ z góry do 10-go dnia ka¿dego miesi¹ca na wskazany przez wynajmuj¹cego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y inn¹ procedurê
wnoszenia op³at.
2. Wynajmuj¹cy zobowi¹zany jest podwy¿szyæ czynsz
wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.

Dziennik Urzêdowy
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2.
3.
4.
5.
6.

Czynniki podwy¿szaj¹ce
Lokal o wspó³czesnym standardzie,
z centralnym ogrzewaniem obs³ugiwanym przez wynajmuj¹cego
Lokal o wspó³czesnym standardzie,
z centralnym ogrzewaniem obs³ugiwanym przez najemców
Wszystkie urz¹dzenia, bez centralnego ogrzewania
Z ³azienk¹ i WC, bez centralnego
ogrzewania
Tylko z ³azienk¹ lub WC
Tylko z instalacj¹ wodno  kanalizacyjn¹

Procent
podwy¿szenia
o 120%

o 100%
o 80%
o 60%
o 30%
o 0%

2. Ustala siê nastêpuj¹ce czynniki obni¿aj¹ce czynsz ze
wzglêdu na:
a) usytuowanie budynku:
1. Usytuowanie budynku w oddaleniu od rodków
komunikacji powy¿ej 1 km  5%:
b) stan techniczny budynku:
1. Budynki o du¿ym stopniu zniszczenia, bardzo
dawno nie remontowane  10%
c) usytuowanie lokalu w budynku:
1. Lokale niekorzystnie usytuowane, ma³o nawietlone (np.: ciemne, z widokiem na niekorzystne
otoczenie, po³o¿one od strony pó³nocnej, zaciemnione istniej¹cym drzewostanem)  10%
2. Lokale o du¿ym stopniu zawilgocenia, zimne 
10%
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3. Ustala siê dodatkowe czynniki podwy¿szaj¹ce, wp³ywaj¹ce na wysokoæ czynszu:
a) usytuowanie budynku:
1. Korzystne usytuowanie budynku np.: cicha ulica,
zieleñ, widok na korzystne otoczenie + 5%
b) stan techniczny budynku:
1. Budynki zadbane, o wysokim standardzie pierwotnym + 10%
c) usytuowanie lokalu w budynku:
1. Lokal usytuowany na parterze lub pierwszym piêtrze, nawietlony, w budynkach wybudowanych
w ostatnich 20 latach + 10%
4. W przypadku, gdy usytuowanie budynku, stan techniczny budynku i usytuowanie lokalu w budynku w
pe³ni nie odpowiada kryteriom wg niniejszego za³¹cznika  powy¿szych wspó³czynników nie uwzglêdnia siê.
5. Dopuszcza siê ³¹czne stosowanie czynników obni¿aj¹cych lub podwy¿szaj¹cych wartoæ u¿ytkow¹ lokali,
przy czym ³¹czna stawka czynszu nie mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ 80% stawki bazowej czynszu.
6. Wykonanie przez najemcê w³asnym kosztem i staraniem, elementu wyposa¿enia wymienionego w niniejszym za³¹czniku  za zgod¹ wynajmuj¹cego i bez zwrotu
poniesionych nak³adów  stanowi podstawê do zaniechania stosowania podwy¿szonej stawki bazowej czynszu.

1667
UCHWA£A Nr XLI/1331/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 22 maja 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Babie Do³y.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.), w zwi¹zku ze Statutem
Miasta Gdyni (t.j.: MRMG z 1999 r. Nr 26, poz. 426, z pón.
zm.)  Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Babie Do³y w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni XXVIII/462/96
z dnia 27 listopada 1996 r. (MRMG Nr 33/96, poz. 258).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

1666
UCHWA£A Nr XXXV/267/2002
Rady Gminy Luzino
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania
bud¿etu za rok 2001 i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLI/1331/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 22 maja 2002 r.
Statut Dzielnicy Babie Do³y

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4; art. 18a ust. 3 i
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z dnia 13 grudnia 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591) oraz w zwi¹zku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014) a tak¿e art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2001 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.) i w zwi¹zku z § 66 ust. 3, pkt 2 Statutu Gminy
Luzino i § 46 Regulaminu Rady Gminy Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:

1. Dzielnica Babie Do³y jest Dzielnic¹ Miasta Gdyni i stanowi wspólnotê jej mieszkañców.
2. Dzielnica Babie Do³y zwana dalej Dzielnic¹ nie posiada
osobowoci prawnej.
3. Dzielnica jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni zwanego dalej Miastem.
4. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta.

§1

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy za rok 2001 udziela siê absolutorium Zarz¹dowi
Gminy Luzino.

Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i
rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

Postanowienia ogólne
§1

RADA DZIELNICY
§3
Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹ jest organem uchwa³odawczym Dzielnicy.
§4
Radê stanowi¹ Radni Dzielnicy zwani dalej Radnymi.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§5

§ 12

Liczbê Radnych, tryb ich wyboru, przypadki wyganiêcia mandatu oraz zasady uzupe³nienia sk³adu Rady okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym i Statut Miasta.

1. Rada obraduje i podejmuje uchwa³y na sesjach.
2. Sesje Rady odbywaj¹ siê co najmniej raz na trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej
1/4 sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia
wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d Dzielnicy
wymogu zwo³ania sesji, jest ona zwo³ywana przez Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Sesje Rady s¹ protoko³owane. Za³¹cznikiem do protoko³u jest lista obecnoci.
6. Zawiadomienie o sesji Radni otrzymuj¹ drog¹ pocztow¹.
7. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie
og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 7 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.

§6
1. Radni utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy.
2. Radni wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta.
3. Radni pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych
przez Radê komisjach merytorycznych.
§7
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
§8
Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
§9
1. Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê przed up³ywem
jej kadencji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru wszystkich cz³onków
Zarz¹du Dzielnicy w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia wyników wyborów przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹, lub od momentu odwo³ania lub rezygnacji którego z jego cz³onków  Rada ulega rozwi¹zaniu.
3. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy w trybie okrelonym w ust. 2 nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów do Rady.

§ 13
1. Siedzib¹ Rady jest lokal po³o¿ony na terenie Dzielnicy.
2. Koszty eksploatacji siedziby Rady pokrywa Urz¹d Miasta.
3. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.
Zarz¹d Dzielnicy
§ 14
Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem, jest organem
wykonawczym Dzielnicy.

§ 10

§ 15

Do w³aciwoci Rady nale¿y w szczegolnoci:
a) wybór i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du Dzielnicy;
b) konsultowanie Statutu Dzielnicy;
c) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskiem o zmianê
Statutu Dzielnicy;
d) przyjmowanie Regulaminu Rady;
e) wybór komisji merytorycznych;
f) wystêpowanie do organów Miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji Miasta na terenie
Dzielnicy;
g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy;
h) wspó³praca z innymi radami dzielnic;
i) wystêpowanie do organów Miasta z uzasadnionymi
wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu Miasta w zakresie dotycz¹cym Dzielnicy;
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta poprzez przyjmowanie planu wykorzystania tych rodków i przekazywanie go Radzie Miasta
w celu zatwierdzenia;
k) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego Dzielnicy oraz zmian do tych planów;
l) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów.

W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) Przewodnicz¹cy Rady, zwany dalej Przewodnicz¹cym,
b) dwaj Wiceprzewodnicz¹cy Rady, zwani dalej Wiceprzewodnicz¹cymi,
c) Sekretarz Rady, zwany dalej Sekretarzem.

§ 11
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady.

§ 16
1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj Wiceprzewodnicz¹cy i Sekretarz wybierani s¹
przez Radê sporód Radnych na wniosek Przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady.
§ 17
1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego wiêkszoci¹
2/3 g³osów sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym, na
wniosek co najmniej 1/4 sk³adu Rady.
2. Wniosek o odwo³anie Przewodnicz¹cego wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
3. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
4. Rada mo¿e odwo³aæ Wiceprzewodnicz¹cego i Sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek Przewodnicz¹cego lub co najmniej 1/4 sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy sk³adu Rady.
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5. Przewodnicz¹cy sk³ada ewentualn¹ rezygnacjê na rêce
Przewodnicz¹cego Rady Miasta, natomiast Wiceprzewodnicz¹cy i Sekretarz na rêce Przewodnicz¹cego z poinformowaniem Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z Wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cego sesji lub posiedzenia, który przewodniczy sesji Rady lub posiedzeniu Zarz¹du.
4. Przewodnicz¹cy korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
1. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du.
2. W przypadku, gdy Rada nie zostanie wybrana, Zarz¹d
dzia³a nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy od daty wyborów do
rad dzielnic.
§ 20
Cz³onkostwa w Zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem Radnego Miasta.
§ 21
1. Do w³aciwoci i zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowywanie i zwo³ywanie sesji Rady;
b) wykonywanie uchwa³ Rady;
c) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady Miasta, Zarz¹du Miasta, Urzêdu Miasta oraz innych urzêdów,
instytucji i organizacji w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego Statutu i uchwa³ Rady;
d) prowadzenie korespondencji Rady;
e) kierowanie prac¹ Biura Rady;
f) sk³adanie sprawozdañ Radzie z dzia³alnoci Zarz¹du.
§ 22
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
3. Posiedzenie Zarz¹du zwo³uje Przewodnicz¹cy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek cz³onka Zarz¹du.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.

Gospodarka Finansowa
§ 23
Nadzór nad gospodark¹ finansow¹ Dzielnicy sprawuje Zarz¹d Miasta.
§ 24
1. rodki finansowe na dzia³alnoæ Dzielnicy pochodz¹ z
bud¿etu Miasta.

2. W bud¿ecie Miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy w wysokoci ustalonej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej
uchwale Rady Miasta.
3. Wielkoæ tych rodków jest okrelona wed³ug liczby
sta³ych mieszkañców Dzielnicy w dniu 31 sierpnia roku
poprzedzaj¹cego.
§ 25
W przypadku rozwi¹zania Rady lub gdy Rada nie
uchwali planu wykorzystania rodków, o których mowa
w § 24 ust. 1, rodki te zostaj¹ wykorzystane na potrzeby
Dzielnicy na podstawie decyzji Zarz¹du Miasta.
Postanowienia koñcowe
§ 26
W przypadku powstania sporu miêdzy dzielnicami rozstrzygniêcia wi¹¿¹ce podejmuje Rada Miasta po uprzednim przeprowadzeniu mediacji.
§ 27
Szczegó³owy tryb funkcjonowania i obrad Rady, jej komisji oraz Zarz¹du okrela Regulamin Rady.
§ 28
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.

1668
UCHWA£A Nr XLIII/1359/02
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Wielki Kack w
Gdyni, obszaru dawnego Polifarbu.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9, art. 10 ust. 1, 2 i 3, art. 11, art. 18 ust. 1 i 2 oraz
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 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 66, poz. 558) Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego Polifarbu, oznaczony numerem ewidencyjnym 1704, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 36,80 ha,
którego granice prowadz¹:
 od strony pó³nocno  zachodniej wzd³u¿ ulicy Chwaszczyñskiej,
 od strony pó³nocno  wschodniej wzd³u¿ terenów lenych,
 od strony po³udniowo  wschodniej wzd³u¿ terenów
lenych, obejmuj¹c fragment ulicy Starochwaszczyñskiej,
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 od strony po³udniowo  zachodniej wzd³u¿ ulicy projektowanej.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 11 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonych symbolem dwucyfrowym od 01 do 11 oraz
ich przeznaczenie w/g klasyfikacji strefowej. Strefê funkcyjn¹ stanowi czêæ obszaru miasta, teren lub tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, w obrêbie których obowi¹zuj¹ te same zasady zagospodarowania
pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ literami lub
literami i cyframi.
Tereny przemys³u i sk³adów.
PS  Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa.
Strefa PS obejmuje wszelkie us³ugi komercyjne w tym
stacje paliw, us³ugi motoryzacyjne i rzemios³o produkcyjne, magazyny, sk³ady, hurtownie oraz dzia³alnoæ
produkcyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana dzia³alnoæ i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla rodowiska i ¿ycia ludzi nawet w przypadku awarii, poza przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej ze skali produkcji, iloci przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dozwolona jest lokalizacja mieszkañ integralnie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
PP  Przemys³.
Strefa produkcji wielkotowarowej i produkcji o znacznym stopniu uci¹¿liwoci zwi¹zanej z du¿ymi przewozami, emisj¹ zanieczyszczeñ, ha³asem, znacznymi polami elektromagnetycznymi, du¿¹ iloci¹ odpadów poprodukcyjnych, itp.
Dopuszczone s¹ wszelkie us³ugi komercyjne z zakresu
strefy PS.
KS  Tereny urz¹dzeñ transportu samochodowego,
obiekty i urz¹dzenia obs³ugi transportu samochodowego: parkingi, gara¿e, stacje paliw.
Komunikacja i transport:
KX  Wydzielone ci¹gi piesze i pieszo-jezdne i rowerowe
KD  Drogi i ulice dojazdowe
KL  Drogi i ulice lokalne
Uwaga: W ka¿dej strefie dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych
dan¹ strefê oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca (uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego) jest to funkcja wyranie incydentalna, wystêpuj¹ca w zwi¹zku z funkcj¹ podstawow¹, nie za jako
funkcja odrêbna, mog¹ca wystêpowaæ samodzielnie.
Musi byæ zrealizowana na tej samej dzia³ce budowlanej, co funkcja podstawowa, której towarzyszy, chyba,
¿e regulacje w karcie terenu stanowi¹ inaczej.
3. Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie mo¿e byæ
ograniczony regulacjami zawartymi w karcie danego
terenu w § 3 ust. 2.
4. Ucilenie warunków zagospodarowania oraz okrelenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy,
dla poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte s¹
w kartach terenów w § 3 ust. 2.

Dziennik Urzêdowy
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§3

1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w kartach terenów:
1) wskanik intensywnoci zabudowy  to stosunek powierzchni ogólnej budynków do powierzchni dzia³ki
budowlanej,
2) powierzchnia ogólna budynków  to suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajduj¹cych siê na danym terenie liczona
w zewnêtrznym obrysie murów,
3) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  to wysokoæ
od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów, w metrach
(budynek lub budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu),
4) linie zabudowy okrelone planem nie dotycz¹ okapów i gzymsów wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 0,5 m
oraz balkoników i loggii wysuniêtych nie wiêcej ni¿
1,0 m,
5) powierzchnia biologicznie czynna  to powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona pokryta rolinnoci¹ urz¹dzon¹, naturaln¹ lub wod¹,
6) wymagania parkingowe  to wymagana minimalna
liczba miejsc postojowych, któr¹ nale¿y zapewniæ
na terenie dzia³ki budowlanej lub w pobli¿u  na terenie, do którego inwestor ma tytu³ prawny,
7) stawka procentowa  to jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w
zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704
1) NUMER TERENU: 01
2) POWIERZCHNIA: 12,90 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
 PP  PRZEMYS£
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) wskanik intensywnoci zabudowy  do 0,6,
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 15 m, a w
obszarze wyró¿nionym na rysunku planu  do 21 m,
c) rodzaj dachu  nachylenie po³aci dachowych do
20%,
d) powierzchnia zabudowy  do 35% powierzchni dzia³ki budowlanej,
e) linie zabudowy:
 nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku
planu.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) powierzchnia biologicznie czynna  min. 20% powierzchni dzia³ki,
b) wymagania parkingowe: w ilociach minimum:
 3 miejsca postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
 2 miejsca postojowe na 1 punkt us³ugowy,
 1 miejsce postojowe na ka¿dych 4 zatrudnionych,
 dodatkowo wg wymogów technologicznych,
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c) inne  przez teren przebiega pas obs³ugi technicznej wy³¹czony z mo¿liwoci zabudowy (jak na rysunku planu).
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) drogi  dojazd od ulicy Chwaszczyñskiej, ulicami
lokalnymi: 06.KL, 07.KL, 08.KL i ulic¹ dojazdow¹
10.KD,
b) woda  z projektowanej sieci w ulicy zbiorczej KZ
(przed³u¿enie ulicy Rdestowej) poza granicami planu,
c) cieki sanitarne  do istniej¹cego kolektora kanalizacji sanitarnej,
d) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim zretencjonowaniu (zbiornik
lub retencja terenowa) i podczyszczeniu w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych,
e) gaz  z istniej¹cej sieci gazowej,
f) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych lokalnych róde³ ciep³a; dopuszcza siê niskoemisyjne ród³a ciep³a w przypadku inwestora, który wymaga z racji stosowanej technologii produkcji innego nonika ciep³a np. para
wodna, olej termiczny, woda grzewcza o temperaturze powy¿ej 135oC itp. lub inwestora innego, je¿eli przed³o¿y analizê techniczno-ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹ racjonalnoæ wprowadzenia danego
ród³a ciep³a,
g) elektroenergetyka  z sieci elektroenergetycznej,
h) usuwanie odpadów  selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
a) minimalna powierzchnia dzia³ki  3500 m2, nie dotyczy wydzieleñ obiektów infrastruktury technicznej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
a) wymagany pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej od
strony ulicy Chwaszczyñskiej o szerokoci min. 10 m
(zieleñ wielogatunkowa z du¿ym udzia³em gatunków iglastych),
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
obowi¹zuje zg³oszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 30%
INNE ZAPISY:
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych bocznic
kolejowych,
 dopuszcza siê dojazd poprzez strefê 05.KS,
 eksploatacja instalacji nie powinna powodowaæ
przekroczenia standardów jakoci rodowiska
poza terenem, do którego prowadz¹cy instalacjê ma tytu³ prawny.
b) zalecenia:
 zalecane zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704
1) NUMER TERENU: 02
2) POWIERZCHNIA: 4,58 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
 PP  PRZEMYS£
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) intensywnoæ zabudowy  do 0,6,
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 15 m,
c) rodzaj dachu  nachylenie po³aci dachowych do
20%,
d) powierzchnia zabudowy  do 35% powierzchni dzia³ki budowlanej,
e) linie zabudowy:
 nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku
planu.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) powierzchnia biologicznie czynna  min. 20% powierzchni dzia³ki,
b) wymagania parkingowe: w ilociach minimum:
 3 miejsca postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
 2 miejsca postojowe na 1 punkt us³ugowy,
 1 miejsce postojowe na ka¿dych 4 zatrudnionych,
 dodatkowo wg wymogów technologicznych,
c) inne  przez teren przebiega pas obs³ugi technicznej
wy³¹czony z mo¿liwoci zabudowy (jak na rysunku
planu).
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) drogi  dojazd od ulic lokalny: 07.KL, 08.KL oraz od
ulicy dojazdowej 10.KD,
b) woda  z projektowanej sieci w ulicy zbiorczej KZ
(przed³u¿enie ulicy Rdestowej) poza granicami planu,
c) cieki sanitarne  do istniej¹cego kolektora kanalizacji sanitarnej,
d) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim zretencjonowaniu (zbiornik lub
retencja terenowa) i podczyszczeniu w osadnikach i
separatorach substancji ropopochodnych,
e) gaz  z istniej¹cej sieci gazowej,
f) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych lokalnych róde³ ciep³a; dopuszcza siê niskoemisyjne ród³a ciep³a w przypadku inwestora, który wymaga z racji stosowanej technologii produkcji innego nonika ciep³a np. para wodna, olej termiczny, woda grzewcza o temperaturze
powy¿ej 135oC itp. lub inwestora innego, je¿eli przed³o¿y analizê techniczno-ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹
racjonalnoæ wprowadzenia danego ród³a ciep³a,
g) elektroenergetyka  z sieci elektroenergetycznej,
h) usuwanie odpadów  selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
a) minimalna powierzchnia dzia³ki  3500 m2, nie dotyczy wydzieleñ obiektów infrastruktury technicznej.
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
a) zalecane zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
obowi¹zuje zg³oszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.

Poz. 1668
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10) SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
11) STAWKA PROCENTOWA: 30%
12) INNE ZAPISY:
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych bocznic
kolejowych,
 eksploatacja instalacji nie powinna powodowaæ
przekroczenia standardów jakoci rodowiska
poza terenem, do którego prowadz¹cy instalacjê ma tytu³ prawny.
b) zalecenia: zalecane zachowanie istniej¹cego drzewostanu.

7)

8)

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704
1) NUMER TERENU: 03
2) POWIERZCHNIA: 9,74 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
 PS  STREFA PRODUKCYJNO -US£UGOWO -SK£ADOWA
a) funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dopuszczalnych
w strefie:
 wyklucza siê funkcjê mieszkaniow¹.
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) intensywnoæ zabudowy  do 0,4,
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 12 m,
c) rodzaj dachu  nachylenie po³aci dachowych do
20%,
d) powierzchnia zabudowy  do 25% powierzchni dzia³ki budowlanej,
e) linie zabudowy:
 nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku
planu.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) powierzchnia biologicznie czynna min. 30%,
b) wymagania parkingowe: w ilociach minimum:
 3 miejsca postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
 2 miejsca postojowe na 1 punkt us³ugowy,
 1 miejsce postojowe na ka¿dych 4 zatrudnionych,
 dodatkowo wg wymogów technologicznych,
c) inne  przez teren przebiega pas obs³ugi technicznej
wy³¹czony z mo¿liwoci zabudowy (jak na rysunku
planu).
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) drogi  dojazd od ulicy lokalnej 07 KL,
b) woda  z projektowanej sieci w ulicy zbiorczej (przed³u¿enie ulicy Rdestowej) poza granicami planu,
c) cieki sanitarne  do istniej¹cego kolektora kanalizacji sanitarnej,
d) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim zretencjonowaniu (zbiornik lub
retencja terenowa) i podczyszczeniu w osadnikach i
separatorach substancji ropopochodnych,
e) gaz  z istniej¹cej sieci gazowej,
f) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych lokalnych róde³ ciep³a; dopuszcza siê niskoemisyjne ród³a ciep³a w przypadku inwestora, który wymaga z racji stosowanej technologii produkcji innego nonika ciep³a np. para wodna, olej termiczny, woda grzewcza o temperaturze

9)

10)
11)
12)
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powy¿ej 135oC itp. lub inwestora innego, je¿eli
przed³o¿y analizê techniczno-ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹ racjonalnoæ wprowadzenia danego ród³a
ciep³a,
g) elektroenergetyka  z sieci elektroenergetycznej,
h) usuwanie odpadów  selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
a) minimalna powierzchnia dzia³ki 3500 m2, nie dotyczy wydzieleñ obiektów infrastruktury technicznej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
a) zalecane zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
b) wymagany pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej od
strony ul. Chwaszczyñskiej i Starochwaszczyñskiej
o szerokoci min. 10 m oraz zachowanie istniej¹cego pasa zieleni wzd³u¿ granicy otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (jak na rysunku planu),
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
obowi¹zuje zg³oszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 30%
INNE ZAPISY:
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 wymagana rekultywacja (likwidacja) sk³adowiska
gruzu i innych odpadów,
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych bocznic
kolejowych,
 eksploatacja instalacji nie powinna powodowaæ
przekroczenia standardów jakoci rodowiska
poza terenem, do którego prowadz¹cy instalacjê
ma tytu³ prawny.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704
1) NUMER TERENU: 04
2) POWIERZCHNIA: 4,34 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
 PS  STREFA PRODUKCYJNO -US£UGOWO -SK£ADOWA
a) funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dopuszczalnych
w strefie:
 wyklucza siê funkcjê mieszkaniow¹.
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) intensywnoæ zabudowy  do 0,4,
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 12 m,
c) rodzaj dachu  nachylenie po³aci dachowych do
20%,
d) powierzchnia zabudowy  do 25% powierzchni dzia³ki budowlanej,
e) linie zabudowy:
 nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku
planu.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) powierzchnia biologicznie czynna min. 30%,
b) wymagania parkingowe: w ilociach minimum:
 3 miejsca postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
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 2 miejsca postojowe na 1 punkt us³ugowy,
 1 miejsce postojowe na ka¿dych 4 zatrudnionych,
 dodatkowo wg wymogów technologicznych,
c) inne  przez teren przebiega pas obs³ugi technicznej wy³¹czony z mo¿liwoci zabudowy (jak na rysunku planu).
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) drogi  dojazd od ulicy lokalnej 07.KL,
b) woda  z projektowanej sieci w ulicy zbiorczej
(przed³u¿enie ulicy Rdestowej) poza granicami planu,
c) cieki sanitarne  do istniej¹cego kolektora kanalizacji sanitarnej,
d) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim zretencjonowaniu (zbiornik
lub retencja terenowa) i podczyszczeniu w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych,
e) gaz  z istniej¹cej sieci gazowej,
f) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych lokalnych róde³ ciep³a; dopuszcza siê niskoemisyjne ród³a ciep³a w przypadku inwestora, który wymaga z racji stosowanej technologii produkcji innego nonika ciep³a np. para
wodna, olej termiczny, woda grzewcza o temperaturze powy¿ej 135oC itp. lub inwestora innego, je¿eli przed³o¿y analizê techniczno-ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹ racjonalnoæ wprowadzenia danego
ród³a ciep³a,
g) elektroenergetyka  z sieci elektroenergetycznej,
h) usuwanie odpadów  selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI:
a) minimalna powierzchnia dzia³ki 3500 m2, nie dotyczy wydzieleñ obiektów infrastruktury technicznej.
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
a) zalecane zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
obowi¹zuje zg³oszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
10) SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
11) STAWKA PROCENTOWA: 30%
12) INNE ZAPISY:
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych bocznic
kolejowych,
 eksploatacja instalacji nie powinna powodowaæ
przekroczenia standardów jakoci rodowiska
poza terenem, do którego prowadz¹cy instalacjê ma tytu³ prawny.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704
1) NUMER TERENU: 05
2) POWIERZCHNIA: 0,80 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
 KS  TERENY URZ¥DZEÑ TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO  PARKINGI
Parking do obs³ugi terenu 01.PP.

4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)

Poz. 1668

a) funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dopuszczalnych
w strefie  wyklucza siê gara¿e i stacje paliw.
WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY  nie dotyczy.
WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) wymagania parkingowe  minimum 100 miejsc postojowych,
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
a) drogi  dojazd od ulicy 06.KL,
b) woda  nie dotyczy,
c) cieki sanitarne  nie dotyczy,
d) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych,
e) gaz  nie dotyczy,
f) ogrzewanie  nie dotyczy,
g) elektroenergetyka  z sieci elektroenergetycznej,
h) usuwanie odpadów  selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI: nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
a) zalecane zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
obowi¹zuje zg³oszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 30%
INNE ZAPISY:
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 dopuszcza siê dojazd do terenu 01.PP.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704
DLA DRÓG I ULIC
1) NUMER TERENU: 06
2) POWIERZCHNIA: 0,96 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
 KL1/2 ULICA LOKALNA z pêtl¹ autobusow¹ i przystankiem.
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH:
jak na rysunku planu, minimum 25 m w tym pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony ul. Chwaszczyñskiej o szerokoci 10 m, szerokoæ jezdni 7 m,
5) PARKINGI: nie ustala siê
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
obowi¹zuje zg³oszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
a) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie
ustala siê
9) STAWKA PROCENTOWA  0%
10) INNE ZAPISY:
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a) inne zapisy stanowi¹ce:
 wymagana przebudowa wjazdu na teren 01.PP.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704
DLA DRÓG I ULIC
1) NUMER TERENU: 07
2) POWIERZCHNIA: 1,38 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
 KL 1/2  ULICA LOKALNA
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH:
15 m, szerokoæ jezdni 7 m.
5) PARKINGI: bez zatok postojowych
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
obowi¹zuje zg³oszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
a) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie
ustala siê
9) STAWKA PROCENTOWA  0%
10) INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704 DLA
DRÓG I ULIC
1) NUMER TERENU: 08
2) POWIERZCHNIA: 0,80 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
 KL 1/2  ULICA LOKALNA
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH:
15 m, szerokoæ jezdni 7 m.
5) PARKINGI: bez zatok postojowych
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
obowi¹zuje zg³oszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
a) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie
ustala siê
9) STAWKA PROCENTOWA  0%
10) INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704
DLA DRÓG I ULIC
1) NUMER TERENU: 09
2) POWIERZCHNIA: 0,28 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
 KL 1/2  ULICA LOKALNA
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH:
15 m, szerokoæ jezdni 7 m.
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5) PARKINGI: bez zatok postojowych
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
obowi¹zuje zg³oszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
a) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie
ustala siê
9) STAWKA PROCENTOWA  0%
10) INNE ZAPISY:
a) inne zapisy stanowi¹ce
 w ulicy Starochwaszczyñskiej od strony lasu
przewidzieæ ci¹g pieszo-rowerowy
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704
DLA DRÓG I ULIC
1) NUMER TERENU: 10
2) POWIERZCHNIA: 0,62 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
 KD 1/2  ULICA DOJAZDOWA
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH:
15 m, szerokoæ jezdni 7 m.
5) PARKINGI: bez zatok postojowych
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
obowi¹zuje zg³oszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
a) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie
ustala siê
9) STAWKA PROCENTOWA  0%
10) INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1704
DLA DRÓG I ULIC
1) NUMER TERENU: 11
2) POWIERZCHNIA: 0,40 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
 KX  WYDZIELONY CI¥G PIESZO-ROWEROWY
 realizacja za zgod¹ zarz¹dcy terenu
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH:
min. 6 m, jak na rysunku planu
5) PARKINGI: bez zatok postojowych
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie
ustala siê
9) STAWKA PROCENTOWA  0%
10) INNE ZAPISY: nie ustala siê
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§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego Polifarbu
w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce
ustalenia planu:
1) granice planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) obszar dopuszczalnej wysokoci zabudowy do 21,0 m,
6) pasy obs³ugi technicznej,
7) pasy zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
8) kierunki wyró¿nionych ci¹gów pieszo-jezdnych.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacje lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdyni do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Gdyni.
§6
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXII/
115/88 Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni z 4 lutego
1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13, poz. 91), w granicach
objêtych niniejszym planem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

1669
UCHWA£A Nr XLIII/1360/02
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Dzia³ki Lene
w Gdyni, rejon ulic Nowogrodzkiej i Pomorskiej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9, art. 10, art. 11, art. 18 ust. 1 i 2 oraz 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 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i

Nr 154, poz. 1804), art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558), Rada Miasta Gdyni uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Dzia³ki Lene w Gdyni, rejon
ulic Nowogrodzkiej i Pomorskiej, oznaczony numerem
1002 obejmuj¹cy obszar o powierzchni 1,3 ha, którego
granice przebiegaj¹:
 od pó³nocy: wzd³u¿ ul. Nowogrodzkiej,
 od wschodu: wzd³u¿ ul. Pomorskiej,
 od po³udnia wzd³u¿ po³udniowej granicy dzia³ek nr:
74, 344/71 i 361/71,
 od zachodu: wzd³u¿ zachodniej granicy dzia³ek nr:
74 i 361/71.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 7 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonych symbolem dwucyfrowym od 01 do 07 oraz ich
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Strefê funkcyjn¹ stanowi czêæ obszaru miasta, teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, w której obowi¹zuj¹ te same zasady zagospodarowania pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ literami lub literami i cyframi.
Tereny mieszkaniowe.
MN2  Domy jedno- lub dwurodzinne, wolnostoj¹ce
lub bliniacze.
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów us³ug osiedlowych,
stanowi¹cych uzupe³nienie funk-cji mieszkaniowej i nie
zak³ócaj¹cej jej.
MN3  Zabudowa jednorodzinna i ma³e domy mieszkalne.
Strefa obejmuje wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej i ma³e domy mieszkalne do 4 mieszkañ.
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów us³ug osiedlowych,
stanowi¹cych uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej i nie
zak³ócaj¹cej jej.
Lasy i zieleñ.
ZP  Zieleñ parkowa.
Podstawowe przeznaczenie terenów pod zieleñ parkow¹, skwery i zieleñce, ogrody botaniczne i zoologiczne.
Dozwolona jest lokalizacja zwi¹zanych z tym przeznaczeniem pojedynczych obiektów kultury, parkingów,
obiektów sportu i rekreacji.
Komunikacja i transport.
KX  Wydzielone ci¹gi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe.
KD  Drogi i ulice dojazdowe.
KS  Tereny urz¹dzeñ transportu samochodowego,
obiekty i urz¹dzenia obs³ugi transportu samochodowego: parkingi, gara¿e, stacje paliw.
Uwaga: W ka¿dej strefie dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych
dan¹ strefê oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej, za wyj¹tkiem stacji bazowej telefonii komórkowej.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca (uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego) jest to funkcja wyranie incydentalna, wy-
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stêpuj¹ca w zwi¹zku z funkcj¹ podstawow¹, nie za jako
funkcja odrêbna, mog¹ca wystêpowaæ samodzielnie.
Musi byæ zrealizowana na tej samej dzia³ce budowlanej, co funkcja podstawowa, której towarzyszy, chyba,
¿e regulacje w karcie terenu stanowi¹ inaczej.
3. Ucilenie warunków zagospodarowania oraz okrelenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy,
dla poszczególnych wydzielonych terenów zawarte s¹
w kartach terenów w § 3 ust 2.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w kartach terenów:
1) wskanik intensywnoci zabudowy  to stosunek powierzchni ogólnej budynków do powierzchni dzia³ki
budowlanej.
2) powierzchnia ogólna budynków  to suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajduj¹cych siê na danym terenie liczona
w zewnêtrznym obrysie murów,
3) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów, w metrach (budynek lub
budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu),
4) linie zabudowy  okrelone planem nie dotycz¹ okapów i gzymsów wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 0,5 m
oraz balkonów lub loggii wysuniêtych nie wiêcej ni¿
1,0 m,
5) powierzchnia biologicznie czynna  powierzchnia
niezabudowana i nieutwardzona pokryta rolinnoci¹ urz¹dzon¹, naturaln¹ lub wod¹,
6) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  to stosunek,
wyra¿ony w procentach, powierzchni zabudowanej
do powierzchni dzia³ki budowlanej,
7) wymagania parkingowe  wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, któr¹ nale¿y zapewniæ na
terenie dzia³ki budowlanej lub w pobli¿u  na terenie, do którego inwestor ma tytu³ prawny,
8) stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1002
1) NUMER TERENU 01
2) POWIERZCHNIA 0,24 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN3  ZABUDOWA JEDNORODZINNA I MA£E
DOMY MIESZKALNE.
a) funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dozwolonych w
strefie:
 wyklucza siê zabudowê bliniacz¹ i szeregow¹.
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) wskanik intensywnoci zabudowy  do 0,5,
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 12,0 m, do
3 kondygnacji nadziemnych,
c) linie zabudowy:
 nieprzekraczalne linie zabudowy: od 5,0 do 8,0 m
 zgodnie z rysunkiem planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) procent powierzchni biologicznie czynnej  min.
50%,
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20% powierzchni dzia³ki,
c) wymagania parkingowe:
 min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
 2 miejsca postojowe na 1 punkt handlowy, us³ugowy,
 3 miejsca postojowe na ka¿de 100m2 powierzchni u¿ytkowej,
 1 miejsce postojowe na ka¿de 4 osoby zatrudnione,
d) udogodnienia urbanistyczne:
 na zakoñczeniu ci¹gu pieszo-jezdnego, drogi wewnêtrznej 06KX nale¿y wykonaæ plac do zawracania samochodów o wymiarach nie mniejszych
ni¿ 12,5 x 12,5m,
e) do projektu budowlanego nale¿y wykonaæ w formie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej lub
geotechnicznej, szczegó³owe badania warunków
posadowienia obiektów oraz zabiegów chroni¹cych stabilnoæ skarp.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd ci¹giem pieszo-jezdnym  drog¹ wewnêtrzn¹ 06.KX lub od strony ul.Mazurskiej,
b) woda  z sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
d) gaz  z sieci gazowej,
e) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych róde³ ciep³a, dopuszcza siê
niskoemisyjne ród³a ciep³a, je¿eli inwestor przed³o¿y analizê techniczno-ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹ racjonalnoæ wprowadzenia danego ród³a ciep³a,
f) cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  do sieci kanalizacji deszczowej,
h) usuwanie odpadów sta³ych  selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
 dopuszcza siê podzia³ terenu na 2 dzia³ki budowlane lini¹ stanowi¹c¹ przed³u¿enie wschodniej granicy dzia³ki nr 315/78 pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do wydzielonej dzia³ki.
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wartociowe drzewa podlegaj¹ bezwzglêdnej
ochronie,
b) w przypadku wykonywania wykopów w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m od pnia drzewa, stosowaæ
zabiegi minimalizuj¹ce kolizje z systemem korzeniowym drzew (np. wykopy rêczne, os³anianie korzeni),
c) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
11) STAWKA PROCENTOWA
30%
12) INNE ZAPISY

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3944 

a) dla oceny zgodnoci projektowanych obiektów z otaczaj¹c¹ zabudow¹ ustala siê obowi¹zek przedstawienia w ramach projektu budowlanego ich sylwet z
uwzglêdnieniem ekspozycji od strony ul. Nowogrodzkiej i Pomorskiej, ukszta³towania terenu, zabudowy istniej¹cej i projektowanej (posiadaj¹cej pozwolenie na
budowê) oraz elementów ma³ej architektury.
b) przez teren przebiega sieæ gazowa niskiego cinienia,
oznaczona na rysunku planu
 prze³o¿enie gazoci¹gu nale¿y uzgodniæ z gestorem
sieci,
c) zakaz makroniwelacji w obrêbie skarp.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1002
1) NUMER TERENU 02
2) POWIERZCHNIA 0,16 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2  DOMY JEDNO- LUB DWURODZINNE, WOLNOSTOJ¥CE LUB BLINIACZE.
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) intensywnoæ zabudowy  do 0,5,
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 12,0 m, do
3 kondygnacji nadziemnych,
c) linie zabudowy:
 nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od wschodniej granicy dzia³ki  zgodnie z rysunkiem planu,
z mo¿liwoci¹ wycofania ciany frontowej nie wiêcej ni¿ 2m od linii zabudowy,
d) dachy p³askie.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) procent powierzchni biologicznie czynnej  min.
50%,
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20% powierzchni dzia³ki,
c) wymagania parkingowe:
 min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
 2 miejsca postojowe na 1 punkt handlowy, us³ugowy,
 3 miejsca postojowe na ka¿de 100m2 powierzchni u¿ytkowej,
 1 miejsce postojowe na ka¿de 4 osoby zatrudnione.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ul. Pomorskiej,
b) woda  z sieci wodoci¹gowej,
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
d) gaz  z sieci gazowej,
e) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych róde³ ciep³a, dopuszcza siê niskoemisyjne ród³a ciep³a, je¿eli inwestor przed³o¿y
analizê techniczno-ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹ racjonalnoæ wprowadzenia danego ród³a ciep³a,
f) cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe  do sieci kanalizacji deszczowej,
h) usuwanie odpadów sta³ych  selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
 nie ustala siê.
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wartociowe drzewa podlegaj¹ bezwzglêdnej
ochronie,
b) w przypadku wykonywania wykopów w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m od pnia drzewa, stosowaæ

9)
10)
11)
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zabiegi minimalizuj¹ce kolizje z systemem korzeniowym drzew (np. wykopy rêczne, os³anianie korzeni),
c) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%.
INNE ZAPISY
a) dla oceny zgodnoci projektowanych obiektów z
otaczaj¹c¹ zabudow¹ ustala siê obowi¹zek przedstawienia w ramach projektu budowlanego ich sylwet z uwzglêdnieniem ekspozycji od strony ul. Pomorskiej, ukszta³towania terenu, zabudowy istniej¹cej i projektowanej (posiadaj¹cej pozwolenie na
budowê) oraz elementów ma³ej architektury.
b) przy sytuowaniu budynków wymagane jest dostosowanie bry³y budynku do rzeby terenu,
c) przez teren przebiega sieæ gazowa niskiego cinienia, oznaczona na rysunku planu
 prze³o¿enie gazoci¹gu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci,
d) zaleca siê zachowanie historycznych podzia³ów
w³asnociowych.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1002
1) NUMER TERENU 03
2) POWIERZCHNIA 0,31 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 ZP  ZIELEÑ PARKOWA.
a) funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dozwolonych w
strefie:
 wyklucza siê lokalizacjê ogrodów botanicznych,
zoologicznych oraz parkingów.
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz zabudowy za wyj¹tkiem obiektów ma³ej architektury dla obs³ugi rekreacji jak np. miejsca wypoczynku, zadaszenia jako schronienia przed deszczem
oraz inwestycji typu place zabaw, ma³e boiska do
gier i zabaw itp.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê obowi¹zek utrzymania i realizacji zieleni
(drzewa, krzewy) utrzymuj¹cej skarpê,
b) dopuszcza siê mo¿liwoæ u¿ytkowania terenu przez
mieszkañców projektowanej zabudowy na terenie
01.MN3 lub 01.MN3 i 02.MN2 w przypadku wspólnego zagospodarowania tych dwóch terenów, pod
warunkiem:
 nie wprowadzania podzia³ów geodezyjnych,
 urz¹dzenia zgodnie z przeznaczeniem terenu,
 nie grodzenia czêci terenu,
c) od ulic Nowogrodzkiej i Pomorskiej dopuszcza siê
ogrodzenie terenu do wysokoci 1,3 m  a¿urowe,
estetyczne,
d) zakaz makroniwelacji w obrêbie skarp.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
 nie ustala siê.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
 nie ustala siê.
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8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 wartociowe drzewa podlegaj¹ bezwzglêdnej
ochronie.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
11) STAWKA PROCENTOWA
0%
12) INNE ZAPISY
 urz¹dzenie terenu jak w punkcie 4 wymaga opracowania projektu zagospodarowania terenu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1002
1) NUMER TERENU 04
2) POWIERZCHNIA 0,56 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 ZP  ZIELEÑ PARKOWA.
a) funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dozwolonych
w strefie:
 wyklucza siê lokalizacjê ogrodów botanicznych,
zoologicznych oraz parkingów.
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz zabudowy za wyj¹tkiem obiektów ma³ej architektury dla obs³ugi rekreacji jak np. miejsca
wypoczynku, zadaszenia jako schronienia przed
deszczem oraz inwestycji typu place zabaw, cie¿ki zdrowia, ma³e boiska do gier i zabaw itp.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê obowi¹zek utrzymania i realizacji zieleni
(drzewa, krzewy) utrzymuj¹cej skarpê,
b) udogodnienia urbanistyczne:
 zapewniæ publiczne urz¹dzone ci¹gi piesze o szer.
min. 3,0 m z zachowaniem strefy 15 m od pomnika przyrody  nawierzchnie przejæ i ci¹gów
pieszych z materia³ów naturalnych.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
 nie ustala siê.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
 nie ustala siê.
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wartociowe drzewa podlegaj¹ bezwzglêdnej
ochronie,
b) ochrona pomnika przyrody o nr ewid. 936 (na podstawie Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego Nr
5 z dnia 15 grudnia 1995 r., Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia
29 grudnia 1994 r. Nr 33, poz. 144).
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
11) STAWKA PROCENTOWA
0%
12) INNE ZAPISY
a) przez teren przebiega gazoci¹g niskiego cinienia,
oznaczony na rysunku planu
 prze³o¿enie gazoci¹gu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci,
b) urz¹dzenie terenu wg punktu 4 wymaga opracowania projektu zagospodarowania terenu.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1002
1) NUMER TERENU 05
2) POWIERZCHNIA 287 m2
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 KS  TERENY URZ¥DZEÑ TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO  PARKING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.
a) funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dozwolonych
w strefie:
 wyklucza siê gara¿e oraz stacje paliw.
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 nie ustala siê.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ul. Nowogrodzkiej,
b) woda  nie ustala siê,
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
d) gaz  nie ustala siê,
e) ogrzewanie  nie ustala siê,
f) cieki sanitarne  nie ustala siê,
g) wody opadowe  wody opadowe z utwardzonych
nawierzchni dróg i parkingów przed odprowadzeniem do gruntu, w obrêbie terenu do którego inwestor ma tytu³ prawny, powinny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
h) utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na miejskie
wysypisko odpadów.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
 nie ustala siê.
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) nale¿y d¹¿yæ do maksymalnego zachowania drzew,
b) wartociowe drzewa podlegaj¹ bezwzglêdnej
ochronie.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
11) STAWKA PROCENTOWA
0%
12) INNE ZAPISY
 nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1002
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 06
2) POWIERZCHNIA 285 m2
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
 KX  CI¥G PIESZO-JEZDNY, DROGA WEWNÊTRZNA.
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) 5 m,
b) szerokoæ naro¿nego ciêcia linii rozgraniczaj¹cych
ulic na skrzy¿owaniu z ul. Nowogrodzk¹ nie mniejsze ni¿ 5 m x 5 m (zgodnie z rysunkiem planu).
5) PARKINGI
 nie ustala siê.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê.
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7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) poszerzenie ci¹gu pieszo-jezdnego, wewnêtrznego wymagaæ bêdzie wycinki drzew i ukszta³towania skarp lub wykonania muru oporowego,
b) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg
i parkingów przed odprowadzeniem do gruntu, w
obrêbie terenu do którego inwestor ma tytu³ prawny, powinny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
 promieñ ³uku zewnêtrznego jezdni nie mniejszy ni¿
11 m.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1002
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 07
2) POWIERZCHNIA 10,0 m2
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
 KD 1/2  ULICA DOJAZDOWA 1x2, ul. Nowogrodzka, rezerwa pod korektê geometrii skrzy¿owania z
ul. Pomorsk¹.
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 szerokoæ naro¿nego ciêcia linii rozgraniczaj¹cych
ulic na skrzy¿owaniu z ul. Pomorsk¹ nie mniejsze
ni¿ 5 m x 5 m (zgodnie z rysunkiem planu).
5) PARKINGI
 nie ustala siê.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 nie ustala siê.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
 nie ustala siê.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Dzia³ki Lene w Gdyni, rejon ulic Nowogrodzkiej i
Pomorskiej, w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) obiekt chroniony na podstawie przepisów szczególnych  pomnik przyrody.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu.

§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na okres 14 dni na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Gdyni.
§6
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego ródmiecia Gdyni, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr V/90/94 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 33, poz. 172), w granicach ustalonych niniejszym planem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

1670
UCHWA£A Nr XXIX/470/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi we wsi Nowa Cerkiew gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi we wsi Nowa
Cerkiew gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³ki nr nr 213/1, 214, 215/1, 218/6
i 260/1 po³o¿one w po³udniowo  zachodniej czêci wsi
Nowa Cerkiew gm. Chojnice.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczony na
rysunku planu literami MU;
2) teren drogi dojazdowej wewnêtrznej pieszo  jezdnej,
oznaczony na rysunku planu literami KY;
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3) teren drogi 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) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i
sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
oznaczony na rysunku planu literami MU.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane liniami podzia³u wewnêtrznego, zgodnie z rysunkiem planu  w
przypadku orientacyjnych linii podzia³u wewnêtrznego dopuszcza siê minimaln¹ szerokoæ dzia³ki
odpowiednio 28,0 m lub 30,0 m;
2) ³¹czenie dzia³ek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora;
3) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹;
4) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
wolno stoj¹cych;
5) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w jednym obiekcie;
6) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
7) obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cych do nich dróg;
8) realizacjê ogrodzeñ, których wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem;
9) dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹) spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 4 pkt 3.
3. Na terenie, okrelonym w ust. 1, nakazuje siê:
1) pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
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2) 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 oraz dodatkowo miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla
realizowanego profilu us³ugi  w tym dla us³ugobiorców;
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a;
4) na dzia³ce oznaczonej nr 9 nale¿y zachowaæ istniej¹ce oczko wodne oraz przy projektowaniu zagospodarowania dzia³ki uwzglêdniæ jego obszar zalewowy;
5) wody opadowe z po³aci dachowych odprowadzaæ
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
6) w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ i ozdobn¹;
7) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy, budowie ogrodzeñ oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu, a w szczególnoci tymczasow¹ strefê ochronn¹ istniej¹cej linii elektroenergetycznej SN-15 kV, o której mowa w
ust. 4 pkt 4;
8) 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:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na rysunku planu;
2) 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;
3) dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby
uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne dzia³ki (dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania pojazdów)  w/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji
mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora, obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
4) w celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa ustalono tymczasow¹ strefê ochronn¹ dla istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN  15 kV w odleg³oci po 5,0 m (licz¹c w poziomie) od skrajnych
przewodów, któr¹ nale¿y braæ pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu
nasadzeñ  w/w strefa ulega zniesieniu na odcinku,
na którym nast¹pi likwidacja linii elektroenergetycznej, do tego czasu wewn¹trz strefy wprowadza siê
zakaz zabudowy kubaturowej.
5. Formê budynków, na terenie okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne i us³ugowe o wysokoci do II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza
siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
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2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
4) poziom posadowienia parteru budynków  maks. 1,0
m powy¿ej redniej pierwotnej wysokoci terenu;
5) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej a architektura projektowanych budynków gospodarczych
i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹
budynków mieszkalnych;
6) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno.
6. Na inwestorów, realizuj¹cych zabudowê na terenie
okrelonym w ust. 1, nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
§7
1. Wyznacza siê tereny komunikacji:
1) drogi dojazdowej wewnêtrznej pieszo  jezdnej szerokoci 8,0 m, oznaczonej na rysunku planu literami
KD;
2) pasa o zmiennej szerokoci, przeznaczonego dla realizacji celów publicznych  na poszerzenie przylegaj¹cej drogi dojazdowej, oznaczonego na rysunku
planu literami KD.
2. Na terenach, okrelonych w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§8
1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, po uwzglêdnieniu poziomu posadowienia dna kolektora grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej  nie dopuszcza siê tymczasowych rozwi¹zañ w
zakresie gospodarki ciekami sanitarnymi.
3. Pobór energii elektrycznej przy³¹czami kablowymi z
projektowanej linii elektroenergetycznej niskiego napiêcia ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza
granicami uchwalenia planu.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa-

³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia
30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych
na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1671
UCHWA£A Nr 44/V/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek: nr 22/25 we wsi
Paw³owo, nr 87 we wsi Czerniewo, gmina Tr¹bki Wielkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. 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 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki: nr 22/25 we
wsi Paw³owo, nr 87 we wsi Czerniewo.
§2
1. Dzia³ka nr 22/25 we wsi Paw³owo.
1.1.Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg
klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie
siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
1.2.Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
OS, ZP  teren kultu religijnego o funkcji wiod¹cej
kaplicy kocielnej i parkingami, z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
ZTT  pas techniczny przebiegu infrastruktury uzbrojenia i komunikacji.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce warunki urbanistyczne kszta³towania zabudowy:

Poz. 1671

 3949 

a) Maks. i min. pow. dzia³ek: nie okrela siê
b) Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja
c) Pow. zabudowy: do 80% pow. pokrycia dzia³ki
d) Dachy: nie okrela siê
e) Kszta³towanie formy architektonicznej: forma architektoniczna indywidualna nawi¹zuj¹ca do historycznej zabudowy sakralnej, przy u¿yciu materia³ów naturalnych, z zastosowaniem detalu rzebiarsko -architektonicznego z zakazem stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
f) Maks. wysokoæ zabudowy: nie okrela siê
g) Linia zabudowy: wg rysunku planu
h) Zabudowa towarzysz¹ca i ma³a architektura: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej utrzymane w charakterze spójnym dla ca³ego
za³o¿enia, wyklucza siê formy ¿elbetowych ogrodzeñ
1.4.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi infrastruktury:
a) Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzaæ do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej (czasowo do zbiorników bezodp³ywowych)
c) cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych). wody opadowe z powierzchni
utwardzonych(drogi, parkingi, place manewrowe)
odprowadzaæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu
zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.
d) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu
o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
e) Energetyka: z istniej¹cej sieci n/n
f) Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
1.5.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacji:
a) dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z gminnym uk³adem komunikacyjnym
1.6.Ustalenia inne:
a) ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
b) nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany sp³yw wód
opadowych i gruntowych dla ca³ego obszaru , bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp.
c) dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, modernizacja dróg
itp.)
d) starodrzew wzd³u¿ szosy do zachowania i ochrony
e) zaleca siê lokalizacjê obiektów budowlanych na nasypie zagêszczonym do parametrów okrelonych
w projekcie budowlanym
f) okrela siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy na granicy z dzia³k¹ nr 22/24
2. Dzia³ka nr 87 we wsi Czerniewo.
2.1.Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg
klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie
siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczo-
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nych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
2.2.Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
OS  teren kultu religijnego z funkcj¹ wiod¹c¹ kocio³a wiejskiego.
ZTT  pas techniczny przebiegu infrastruktury uzbrojenia i komunikacji.
2.3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki urbanistyczne kszta³towania zabudowy:
a) Maks. i min. pow. dzia³ek: nie okrela siê
b) Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja
c) Pow. zabudowy: do 50% pow. pokrycia dzia³ki
d) Dachy: nie okrela siê
e) Kszta³towanie formy architektonicznej: forma architektoniczna indywidualna nawi¹zuj¹ca do historycznej zabudowy sakralnej, przy u¿yciu materia³ów naturalnych, z zastosowaniem detalu rzebiarsko-architektonicznego
f) Maks. wysokoæ zabudowy: nie okrela siê
g) Linia zabudowy: nie okrela siê
h) Zabudowa towarzysz¹ca i ma³a architektura: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹ elementów ma³ej
architektury utrzymane w charakterze spójnym dla
ca³ego za³o¿enia
2.4.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi infrastruktury:
a) Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzaæ do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej (czasowo do zbiorników bezodp³ywowych)
c) cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych). wody opadowe z powierzchni
utwardzonych(drogi, parkingi, place manewrowe)
odprowadzaæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu
zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.
d) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu
o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
e) Energetyka: z istniej¹cej sieci n/n
f) Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
2.5.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacji:
a) dojazd z projektowanej drogi dojazdowej
b) parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
w iloci: 3 miejsca postojowe /100 m2 pow. u¿ytkowej
2.6.Ustalenia inne:
a) zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 10%
b) ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
c) przed podjêciem dzia³añ inwestycyjnych nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany sp³yw wód opadowych i gruntowych dla ca³ego obszaru, bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
j) dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacja transformatorowe, przepompownie, modernizacja dróg
itp.)
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Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy:
1) dzia³kê nr 22/25 we wsi Paw³owo  za³¹cznik graficzny Nr 1  skala 1: 1000,
2) dzia³kê nr 87 we wsi Czerniewo  za³¹cznik graficzny
Nr 2  skala 1: 1000.

UCHWA£A Nr XLI/288/2002
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 28 czerwca 2002 r.

§4
1. Dzia³ka nr 22/25 we wsi Paw³owo
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
d) dominanta.
2. Dzia³ka nr 87 we wsi Czerniewo
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu na 1%:
1) Paw³owo, dz. nr 22/25  dla obszarów stref funkcyjnych: 1. OS,ZP,
2) Czerniewo, dz. nr 87  dla obszarów stref funkcyjnych: 1. OS.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tr¹bki Wielkie, zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr X/57/89 Gminnej
rady Narodowej z dnia 29 sierpnia 1989 r. we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

zmieniaj¹ca Statut Powiatu Starogardzkiego, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y w sprawie przyjêcia Statutu
Powiatu Starogardzkiego.
Na podstawie art. 12, pkt 1 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j.: Dz. U.
Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z pón. zm.)  Rada Powiatu
Starogardzkiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W Za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr III/12/99 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Starogardzkiego, zmienionym uchwa³¹ Nr XV/80/2000 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 4 lutego 2000 r., uchwa³¹ Nr XXX/177/2001
Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 11 maja 2001 r.,
uchwa³¹ Nr XXXII/192/2001 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. i uchwa³¹ Nr XXXVI/211/
2001 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 grudnia
2001 r.  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 8a, w ust. 3 w pkt 1 na koñcu zdania przecinek
zastêpuje siê kropk¹ i dodaje siê zapis: Na wniosek
zainteresowanego sporz¹dza siê kserokopie protoko³ów lub ich czêci, po uprzednim pobraniu nale¿noci
za tê us³ugê. Uwierzytelnienie zgodnoci sporz¹dzonych kopii z orygina³em podlega op³acie skarbowej.
2) w § 8a, w ust. 3 w pkt 3 w pierwszym zdaniu po
wyrazach w pkt 2 dodaje siê w nawiasie zapis
(przyjête, zatwierdzone przez w³aciwy organ powiatu),
3) w § 9, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W sk³ad rady powiatu wchodzi 45 radnych, a pocz¹wszy od kadencji rozpoczynaj¹cej siê w 2002
roku 25 radnych.
4) w § 12 po ust. 3 dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada powiatu
podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu rady powiatu.
5. Nie udzielenie absolutorium jest jednoznaczne z
wnioskiem o odwo³anie zarz¹du.
5) w § 14, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4.a) pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu
zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych
wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego
kraju,
b) po up³ywie terminu okrelonego w pkt a sesjê
zwo³uje komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla
ca³ego kraju,
c) pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu,
do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
6) po § 30 dodaje siê § 30a w brzmieniu:
§ 30a. Ustala siê nastêpuj¹cy porz¹dek g³osowania:
1) g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwa³y,
2) g³osowanie odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
3) g³osowanie poprawek, przy czym:

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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a) w pierwszej kolejnoci nale¿y g³osowaæ poprawki,
których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, w przypadku przeg³osowania
poprawki wykluczaj¹cej inne poprawki  poprawek
tych nie poddaje siê g³osowaniu,
b) w przypadku zg³oszenia do tego samego zapisu
kilku poprawek, jako pierwsz¹ g³osuje siê poprawkê najdalej id¹c¹.
po § 30a dodaje siê § 30b w brzmieniu:
§ 30b. W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie
radni, obecni na Sesji, po sprawdzeniu quorum przez prowadz¹cego obrady.
w § 31, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza g³osy
oddzielnie za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê,
prowadz¹cy obrady.
w § 32 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
G³osowanie tajne przeprowadza co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana przez radê powiatu sporód radnych.
w § 32 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
3a. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do
g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza g³osowanie wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
W § 32 po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
4a. Wynik tajnego g³osowania jest równoznaczny z
podjêciem uchwa³y w sprawie bêd¹cej przedmiotem g³osowania.
po § 48 dodaje siê § 48a w brzmieniu:
§ 48a.1. Radny przed objêciem mandatu sk³ada lu-

bowanie: Uroczycie lubujê rzetelnie i sumiennie
wykonywaæ obowi¹zki wobec Narodu Polskiego,
strzec suwerennoci i interesów Pañstwa Polskiego,
czyniæ wszystko dla pomylnoci Ojczyzny, wspólnoty
samorz¹dowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegaæ Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu.
13) w § 51, w ust. 2 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Cz³onkostwa w zarz¹dzie powiatu nie mo¿na ³¹czyæ
z mandatem pos³a i senatora oraz z zatrudnieniem w
administracji rz¹dowej, a tak¿e poczynaj¹c od kadencji rozpoczynaj¹cej siê w 2002 roku z cz³onkostwem
w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego.
14) Zaktualizowany Wykaz jednostek organizacyjnych
powiatu Starogardzkiego stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Schminda

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO
Lp.
1.
2.

4.

Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdañskim
Szpital Powiatowy im.w.Jana w Starogardzie Gd.
Dom Pomocy Spo³ecznej w Rokocinie
Filia – DPS „Niezapominajka”
Filia – DPS „La Guardia”
Dom Pomocy Spo³ecznej im. w. El¿biety w Starogardzie Gd.

5.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Starogardzie Gd.

6.
7.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Szpêgawsku
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Starogardzie Gd.
Zespó³ Szkó³ Skórzanych i Ogólnokszta³c¹cych
w Starogardzie Gd.
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Starogardzie Gd.
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Starogardzie Gd.
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Owidzu
Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu w Skórczu
Zespó³ Szkó³ Gospodarki ¯ywnociowej Smêtowie
Granicznym
Zespó³ Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Praktycznego
w Boles³awowie
Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Placówek
Owiatowych w Starogardzie Gd.
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Kirejczyka
w Starogardzie Gd.
Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Skarszewach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gd.
Miêdzyszkolny Orodek Sportowy w Strogardzie Gd.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd.
Powiatowy Zarz¹d Dróg w Starogardzie Gd.
Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.
Powiatowy Urz¹d Pracy w Starogardzie Gd.
Placówka Rodzinna – Rodzinny Dom Dziecka

3.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ADRES
83-200 Starogard Gd.,ul. Kociuszki 17
83-200 Starogard Gd.,ul. Dr.J.Balewskiego 1
83-200 Starogard Gd., Rokocin 13
83-200 Starogard Gd.,ul. Jagodowa 18
83-200 Starogard Gd.,ul. Pawia 4
83-200 Starogard Gd.,ul. Hallera 27
83-200 Starogard Gd., Al. Wojska Polskiego
12
83-200 Starogard Gd., Szpêgawsk
83-200 Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11

Tel/fax
562-20-45, 562-32-94
562-30-31, 562-93-65
562-10-11
562-94-82
562-59-49
562-53-676

83-200 Starogard gd.,ul. Kociuszki 131

562-30-91, 562-30-92

83-200 Starogard Gd.,ul. Hallera 34
83-200 Starogard Gd.,ul. Sobieskiego 6
83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 5
83-211 Jab³owo, Owidz
83-220 Skórcz, ul. Kociewska 7

562-29-03
562-22-49
587-84-00
562-48-25
582-42-50

83-230 Smêtowo Gr.,ul. Gdañska 21

561-90-41

83-250 Skarszewy, Boles³awowo 15

588-22-36

83-200 Starogard Gd.,ul. Sikorskiego 26

562-22-11, 562-33-70

83-200 Starogard Gd.,ul. Chojnicka 70

562-22-69

83-250 Skarszewy, ul. Szkolna 9
83-200 Starogard Gd.,ul. Grunwaldzka 28
83-200 Starogard Gd.,ul. Hallera 36
83-200 Starogard Gd.,ul. Sikorskiego 26
83-200 Starogard Gd.,ul. Kociuszki 17
83-200 Starogard Gd., ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gd.,ul. Kana³owa 3a
83-200 Starogard Gd.,ul. Kana³owa 3
83-221 Osiek, ul. Rybacka 6

588-25-26
562-29-82
562-47-22
561-33-26
561-41-26, 563-01-47
562-34-61, 562-34-62
562-45-77, 563-03-37
562-35-39, 562-58-70
582-11-31

562-26-67
562-14-61
562-23-83
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Uwagi:
1) z dniem 31 sierpnia 2002 r. rozwi¹zuje siê Zespó³ Szkó³
Technicznych i Ogó³nokszta³c¹cych w Starogardzie Gd,
ul. Chojnicka 70  wobec czego jednostkê tê wykrelono z Wykazu Jednostek Organizacyjnych Powiatu,
2) z dniem 1 wrzenia 2002 r. Zespó³ Szkó³ Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie otrzymuje nazwê Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie  wobec
czego w Wykazie Jednostek wpisano ju¿ w³aciw¹ nazwê,
3) z dniem 1 wrzenia 2002 r. Zespó³ Szkó³ Gospodarki
¯ywnociowej w Owidzu otrzymuje nazwê Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Owidzu  wobec czego
w Wykazie Jednostek wpisano ju¿ w³aciw¹ nazwê.
4) dwie jednostki tj. Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Placówek Owiatowych w Starogardzie Gdañskim i Ognisko Pracy pozaszkolnej w Starogardzie Gdañskim z powodu przeprowadzki do budynku by³ego Internatu Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
 zmieni³y swoje adresy, wobec czego w Wykazie Jednostek wpisano aktualne adresy tych jednostek.
5) z dniem 1 wrzenia 2002 r. Specjalny Orodek Szkolno
 Wychowawczy im. K. Kirejczyka w Starogardzie
Gdañskim przeprowadza siê do budynku przy ul. Chojnickiej 70  obec czego w Wykazie Jednostek wpisano
ju¿ w³aciwy adres tej jednostki.

1673
UCHWA£A Nr XLIV/209/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 8 padziernika 2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Czarnem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 41 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) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Drodze utwardzonej prowadz¹cej od zbiegu ulic Kolejowej i Kociuszki do kocio³a w. Józefa w Czarnem, obejmuj¹cej czêæ dzia³ki oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 2/27 nadaje siê nazwê Aleja wiêtego Józefa.
§2
Po³o¿enie drogi, o której mowa w § 1 okrela mapka
sytuacyjna stanowi¹ca za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie, po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
J. Sa³adziak

* Za³¹cznika do uchwa³y Nr XLIV/209/02 Rady Miejskiej
w Czarnem nie publikuje siê.

1674
UCHWA£A Nr XXX/236/2002
Rady Gminy Lipnica
z dnia 20 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci gmina Lipnica dla terenów po³o¿onych w miejscowociach: Borowy M³yn,
Borzyszkowy, Brzeno Szlacheckie, Brzozowo, Glino
Wielkie, Karpno, Kierdowice, Lipnica, Luboñ, £¹kie, Mielno, Ostrowite, Osusznica, Pr¹dzona, Wojsk, Zapceñ.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), realizuj¹c Uchwa³ê Rady Gminy Lipnica Nr XVI/
146/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. oraz Uchwa³ê Rady
Gminy Lipnica nr XXI/189/2001 z dnia 22 sierpnia 2001 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lipnica, Rada Gminy Lipnica uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica dla terenów po³o¿onych w miejscowociach: Borowy M³yn, Borzyszkowy, Brzeno Szlacheckie, Brzozowo, Glino Wielkie,
Karpno, Kierdowice, Lipnica, Luboñ, £¹kie, Mielno,
Ostrowite, Osusznica, Pr¹dzona, Wojsk, Zapceñ.
2. Zmiany dotycz¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr VI/25/94 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 9 grudnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 16 grudnia 1994 r.
Nr 42 poz. 235).
3. Przedmiotem zmian obowi¹zuj¹cego planu jest przeznaczenie wybranych terenów w granicach obszarów
okrelonych w uchwale Rady Gminy na cele: zalesienia, funkcji mieszkaniowej, turystyczno-rekreacyjnej,
produkcyjno-us³ugowej, infrastruktury technicznej.
4. Granice zmian planu obejmuj¹ tereny okrelone na
rysunku planu w skali 1:10.000 (za³¹czniki graficzne
nr 1-25).
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków zabudowy terenów,
kszta³towania architektury i obs³ugi komunikacyjnej
§2
1. Obiekty budowlane i zwi¹zane z nim urz¹dzenia nale¿y
projektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.
Architektura budynków powinna byæ utrzymana w charakterze budownictwa regionalnego. Detal architektoniczny w nawi¹zaniu do zabudowy wsi.
2. Wszystkie lokalizacje a w szczególnoci rekreacyjne i
turystyczne, nale¿y lokalizowaæ w taki sposób aby nowopowstaj¹ca zabudowa wpisywa³a siê w krajobraz
kolorystyk¹ oraz sylwet¹ zabudowy i nie stanowi³a elementów wyró¿niaj¹cych siê i kontrastuj¹cych. W tym
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celu nale¿y unikaæ stosowania na wiêkszych p³aszczyznach budynków, kolorów takich jak bia³y oraz zdecydowanych jaskrawych barw.
Przy lokalizowaniu obiektów nale¿y kierowaæ siê zasad¹, aby budowle lokalizowane by³y u podnó¿a wzniesieñ, z równoczesnym stosowaniem os³on stref zabudowy zieleni¹ redni¹ i wysok¹, od strony wód otwartych jak równie¿ od strony otwartych przestrzeni krajobrazowych. Wyklucza siê zabudowê na terenach o
spadkach > 8%, które uznaje siê jako obszary o ograniczonej przydatnoci dla budownictwa.
Przy okrelaniu k¹tów nachylenia dachów nale¿y kierowaæ siê zasad¹, aby w p³askich otwartych terenach,
nie wprowadzaæ du¿ego kontrastu do krajobrazu i w
takim przypadku k¹ty nachylenia nie powinny przekraczaæ 30o a obiekty wysokoci ca³kowitej 6 m.
Usytuowanie projektowanego zainwestowania, powinno zapewniaæ zachowanie wymaganych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odleg³oci od granic dzia³ek i
od zabudowy na dzia³kach s¹siednich (w szczególnoci 4m dla budynków z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz 3m dla budynków bez takich otworów).
Wyznaczone tereny budowlane lokalizuje siê z dostêpnoci¹ bezporedni¹ do dróg gminnych oraz z dostêpnoci¹ poredni¹ z dróg powiatowych (nr 39425 od dr.
212-Ciemno-Ostrowite, 39427 Piaszczyna-Borzyszkowy, 39428 Pr¹dzona-Lipnica, 39427 Brzeno Szlacheckie-Bielsko, 39438 od dr. 39437 Borowy M³yn-Upi³ka,
39439 od dr. 212-Osusznica-Lipczynek, 39440 LipnicaStoltmany, 39441 Kiedrowice-Modziel, 39442 Kiedrowice-Laska, 39451 od dr. 39439-Konarzyny) i drogi
wojewódzkiej nr 212 poprzez projektowane drogi dojazdowe.
W celu zachowania niezbêdnego terenu dla wyznaczenia pasów drogowych dla dróg powiatowych (15 m)
oraz drogi wojewódzkiej (20 m), w stosunku do terenów po³o¿onych w bezporednim s¹siedztwie tych
dróg, granica projektowanych terenów powinna byæ
wyznaczona w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 7,5 m od
osi istniej¹cej drogi powiatowej oraz 10 m od osi drogi wojewódzkiej.
Dopuszcza siê sytuowanie zainwestowania mieszkalnego i mieszkalno-pensjonatowego, z zachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy (NLZ) w odleg³oci
6 m od zewnêtrznych krawêdzi dróg gminnych i 8 m
od zewnêtrznej krawêdzi dróg powiatowych i drogi
wojewódzkiej.
Dla pozosta³ej zabudowy dopuszcza siê sytuowanie zainwestowania w nieprzekraczalnych liniach zabudowy
mierzonych od osi istniej¹cych dróg  dla dróg gminnych 10 m, dla dróg powiatowych 15 m i drogi wojewódzkiej 18 m (nie mniej jednak ni¿ 8 m licz¹c od zewnêtrznej linii pasa drogowego).
Nie nale¿y tworzyæ obiektów wielkogabarytowych,
kubatury powinny byæ rozcz³onkowane i dostosowane do skali wsi.
Z uwagi na potrzebê ochrony wód wprowadza siê zasadê lokalizowania obiektów kubaturowych (z wyj¹tkiem ogólnodostêpnych urz¹dzeñ przywodnych) w odleg³oci wiêkszej ni¿ 100 m od linii brzegowej jezior i
cieków.
W zagospodarowaniu poszczególnych terenów nale¿y uwzglêdniæ ochronê wartociowej zieleni wysokiej,
oczek wodnych, terenów podmok³ych i cieków oraz
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strefy ochronne od napowietrznych linii energetycznych (zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami).
10. Z uwagi na wystêpowanie w granicach opracowania
gruntów o zró¿nicowanych warunkach geologicznych, niezbêdne jest poprzedzenie projektów technicznych budynków, rozpoznaniem warunków geologiczno-in¿ynierskich uzale¿nionym od charakteru
obiektu oraz jego usytuowania.
11. Czêæ terenów objêtych zmian¹ planu po³o¿ona jest
w strefach ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
w tym: W.I. pe³nej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, W.II. czêciowej ochrony archeologicznokonserwatorskiej, W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.
Strefa W.I. pe³nej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej  obejmuje obszar stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dór kultury wraz z ich stref¹ ochrony
krajobrazowej.
W strefie ustala siê zakaz prowadzenia dzia³alnoci
inwestycyjnej zwi¹zanej z pracami ziemnymi.
Strefa W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej  obejmuje obszar stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego
w zakresie ochrony dóbr kultury.
Ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia dla wszystkich
inwestycji lokalizowanych w strefie, archeologicznych
badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania terenu, po zakoñczeniu których teren mo¿e
byæ trwale zainwestowany. Zakres niezbêdnych do
wykonania badañ archeologicznych ka¿dorazowo
okrela inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu.
Ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku Delegatura w S³upsku, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na badania z 3-miesiêcznym wyprzedzeniem,
w celu umo¿liwienia wykonania archeologicznych badañ ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami.
Strefa W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej  obejmuje obszar stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego
w zakresie ochrony dóbr kultury.
Ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia, dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie, interwencyjnych badañ archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie realizacji
inwestycji, po zakoñczeniu których teren mo¿e byæ
trwale zainwestowany. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnych do wykonania badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu.
Ustala siê obowi¹zek powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku Delegatura
w S³upsku w terminie nie krótszym ni¿ 2 tygodnie
przed przyst¹pieniem do prac o zamiarze ich rozpoczêcia.
§3
1. Dla terenów wymagaj¹cych podzia³u na dzia³ki budowlane (przed wydaniem decyzji o warunkach zabu-
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dowy i zagospodarowania terenu), wymagane jest
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na
mapie w skali 1:500 lub 1:1000 (w trybie ustawy o gospodarce nieruchomociami). Koncepcja powinna
okrelaæ: zasady wydzielenia niezbêdnego wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego, zasady podzia³u na
dzia³ki, zasady zabudowy z okreleniem linii zabudowy, zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej w tym lokalizacje stacji transformatorowych oraz
zasady kszta³towania architektury. W wyniku podzia³u
terenu przewidzianego do podzia³u nie powinno powstaæ wiêcej ni¿ 10 dzia³ek. W szczególnoci dotyczy
to terenów po³o¿onych w pewnym oddaleniu od istniej¹cej zabudowy poszczególnych wsi. Nowo wyznaczane tereny powinny siê integrowaæ z istniej¹cym zainwestowaniem wsi.
Ze wzglêdu na potrzebê zachowania zasad ³adu przestrzennego koncepcjê opracowuje uprawniony urbanista. Koncepcja wymaga uzgodnienia z Zak³adem
Energetycznym.
2. Dla terenów wymagaj¹cych podzia³u, dopuszcza siê
maksymaln¹ dopuszczaln¹ iloæ dzia³ek wiêksz¹ ni¿ 10
dzia³ek budowlanych jedynie w przypadku terenów
oznaczonych symbolami: £k 46 MN, £k 57 UT, £k 62
MN, £k 72 MN, Bm 36 MN, Gl 18 UT, Bo 18 MN, Os 26
MN, Os 27 MN, Li 40 MN, Li 51 MN, Li 52 UT, Li 55 MN,
Li 58 MN, Bm 67 UT, Bo 23 MN, Bo 25 UT.
3. Ch³onnoæ jednego wydzielonego kompleksu przyjmuje siê przeliczeniowo na iloæ wyznaczonych dzia³ek
budowlanych, przyjmuj¹c 5 osób wypoczywaj¹cych na
1 dzia³ce budowlanej (tj. mieszkaniowej i letniskowej).
4. W zagospodarowaniu terenów funkcji mieszkalnej oraz
turystyczno-rekreacyjnej nale¿y w maksymalnym stopniu uwzglêdniæ zieleñ towarzysz¹c¹ (wysok¹ i nisk¹) w
postaci zadrzewieñ oraz ¿ywop³otów. Przyjmuje siê jako
wymagany standard zagospodarowania dla tych funkcji zarezerwowanie 20-30% powierzchni poszczególnych terenów brutto dla zieleni towarzysz¹cej.
§4
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala siê jako przeznaczenie podstawowe
funkcjê zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci, z mo¿liwoci¹ realizacji obiektów mieszkalnopensjonatowych, obiektów us³ugowych w zakresie
handlu, gastronomii i nieuci¹¿liwego rzemios³a oraz
obiektów gospodarczych i pomocniczych.
2. Na istniej¹cych dzia³kach zabudowy zagrodowej adaptuje siê funkcjê rolnicz¹, z równoczesn¹ mo¿liwoci¹
wprowadzania funkcji rekreacyjno-turystycznej (poprzez odpowiedni¹ modernizacjê lub budowê nowych
obiektów turystycznych).
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania architektury terenów zabudowy mieszkaniowej:
a) zabudowa mieszkaniowa  parterowa z poddaszami u¿ytkowymi, z dachami dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu symetrycznym wzglêdem siebie i
k¹cie nachylenia 30o-50o. Ca³kowita wysokoæ obiektów nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m. Pokrycie dachu
dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym.
b) zabudowa gospodarcza  parterowa o nachyleniu po³aci od 30o do 50o. Pokrycie dachowe winno
byæ wykonane z dachówki b¹d materia³u dachówko podobnego. Zabudowa gospodarcza powinna
harmonizowaæ z zabudow¹ mieszkaniow¹.

§5
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UT ustala siê jako przeznaczenie podstawowe funkcjê us³ug turystyczno-rekreacyjnych (w tym zabudowê letniskow¹, campingi i pola biwakowe, tereny sportowe  otwarte lub zamkniête), z mo¿liwoci¹ realizacji
obiektów us³ugowych w zakresie handlu i gastronomii
oraz obiektów gospodarczych i pomocniczych dla obs³ugi funkcji podstawowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania architektury terenów zabudowy turystyczno-rekreacyjnej:
a) obiekty turystyczno-rekreacyjne powinny nawi¹zywaæ charakterem i gabarytami do zabudowy mieszkalnej okrelonej w § 4 niniejszej uchwa³y,
b) zabudowa mo¿e mieæ charakter sezonowy b¹d ca³oroczny,
c) ca³kowita wysokoæ budynków turystyczno-rekreacyjnych, mierzona od poziomu terenu do kalenicy
nie mo¿e przekraczaæ 7,5 m,
d) dopuszcza siê funkcjonowanie terenów turystycznych niezabudowanych jako indywidualne campingi i pola biwakowe pod warunkiem wyposa¿enia w
wodê i unieszkodliwienia cieków,
e) tereny indywidualnych campingów i pól biwakowych powinny siê charakteryzowaæ nisk¹ intensywnoci¹ wykorzystania (wskanik do 50 osób/ha).
§6
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UH, UG ustala siê jako przeznaczenie podstawowe funkcjê us³ug handlu, gastronomii, rzemios³a nieuci¹¿liwego oraz innych us³ug komercyjnych, z mo¿liwoci¹ realizacji uzupe³niaj¹cej zabudowy mieszkalnej
oraz obiektów gospodarczych i pomocniczych dla obs³ugi funkcji podstawowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania architektury terenów zabudowy funkcji us³ugowej:
a) obiekty us³ugowe powinny nawi¹zywaæ charakterem
i gabarytami do zabudowy mieszkalnej okrelonej
w § 4 niniejszej uchwa³y.
§7
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem P ustala siê jako przeznaczenie podstawowe funkcjê
przemys³u (dzia³alnoci produkcyjno-us³ugowej), z mo¿liwoci¹ realizacji zak³adów produkcyjnych, rzemielniczych, baz, sk³adów i magazynów. Uci¹¿liwoæ dzia³alnoci prowadzonej w w/w obiektach nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu, do którego w³aciciel posiada tytu³
prawny.
§8
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem U£ ustala siê jako przeznaczenie podstawowe funkcjê us³ug ³¹cznoci (stacja bazowa telefonii komórkowej systemu GSM-900 Modziel) z mo¿liwoci¹ lokalizacji urz¹dzeñ sieciowych i kubaturowych niezbêdnych dla obs³ugi funkcji podstawowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy terenów us³ug
³¹cznoci (U£):
a) wysokoæ obiektów nie mo¿e przekraczaæ 50 m,
b) nie dopuszcza siê emitowania promieniowania niejonizuj¹cego o wartoci gêstoci mocy przekraczaj¹cej 0,1 W/m2 na wysokoci poni¿ej 25 m nad poziomem terenu.
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Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe dla wyró¿nionych jednostek urbanistycznych
§9
Przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe dla jednostek urbanistycznych wyró¿nionych w ramach zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica:
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE DLA JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH:

Lp.

Miejscowoæ
£¹kie

Symbol
ustaleñ
planu (po
zmianie)
£k 33UT

1.

£¹kie

£k 34 UT

2.

£¹kie

£k 35 UT

3.

4.
5.
6.
7.

£¹kie
£¹kie
£¹kie
Pr¹dzona
Pr¹dzona

£k 36 Lz
£k 37 Lz
£k 38 Lz
Pr 13 Lz
Pr 14 UT

8.

Pr¹dzona

9.

Pr 15 UT

Treæ ustaleñ planu (po zmianie)

Powierzchnia terenu 5,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 440, 695 oraz 431.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Zabudowa powinna byæ lokalizowana w pó³nocnej czêci terenu.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie  Tebowizna z ujêciem wody we wsi
£¹kie,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na projektowan¹ oczyszczalniê cieków w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 3,1 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 399.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Zabudowa powinna byæ lokalizowana w pó³nocno-zachodniej czêci terenu.
Teren po³o¿ony w granicach udokumentowanych z³ó¿ kruszywa naturalnego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  8.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego z ujêciem wody we wsi £¹kie,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na projektowan¹ oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,9 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 399.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego z ujêciem wody we wsi £¹kie,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 2,4 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr (dz. 6/1).
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Wojsk-GlinoPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,8 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr (dz. 6/1).
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (w³¹czon¹ z zabudowy).
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach.

Rysunek
zmiany planu
nr
nr
za³aczobszaru
nika

1

1

1

2

1
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1
1
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3
3
3
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1

4
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b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

Pr¹dzona

Pr 16 UT

10.

11.

Pr¹dzona
Pr¹dzona

Pr 17 Lz
Pr 18 UT

12.

Pr¹dzona

Pr 19 UT

13.

Pr¹dzona

Pr 20
MN,UT

14.

Pr¹dzona

15.

Pr 21 UT

Powierzchnia terenu 0,5 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 47 oraz (dz. 6/1).
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.I. pe³nej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej 
zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach.
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 114 oraz 122.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 122 oraz 139.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
c) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,2 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej i turystyczno-rekreacyjnej.
Teren w czêci zabudowany zabudow¹ siedliskow¹ (w ramach dzia³ki 142/1 adaptacja
istniej¹cego zainwestowania z dopuszczeniem UT).
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 114 oraz 122.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba nowych dzia³ek  5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 2,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona na czêciach dzia³ek nr 65-85 powinna podlegaæ scaleniu i dokonaniu
nowego podzia³u z dopuszczeniem wyznaczenia 6 nowych dzia³ek letniskowych i z
dostêpem do dróg stanowi¹cych dzia³ki 169.
Dla terenu po³o¿onego na czêci dzia³ki 87/1 dopuszcza siê wyznaczenie 4 dzia³ek
letniskowych z dostêpem od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 114 oraz 169.
£¹czna dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Powierzchnia terenu 1,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 17/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 17/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,3 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 169.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,4 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 206/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 206/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 169.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.

1

4

1

4

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Pr¹dzona

Pr 29 MN

23.

Pr¹dzona

Pr 30 MN

24.

Pr¹dzona

Pr 31 MN

25.

26.
27.
28.
29.
30.

Brzozowo

Br 6 Lz

Brzozowo
Brzozowo
Brzozowo
Brzeno
Szlach.

Br 7 Lz
Br 8 Lz
Br 9 Lz
Bs 20 Lz

Brzeno
Szlach.

Bs 21 UT

31.

32.

Brzeno
Szlach.

Bs 22 Lz

Brzeno
Szlach.

Bs 23 UT

33.

£¹kie
34.

£k 39 UT

Poz. 1674

 3958 
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 139 oraz 271.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Wojsk-Glino24.Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) 25.cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
odprowadziæ na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji
sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 169.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 169 oraz 271.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy-Ostrowite-Glino-WojskPr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 13,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z dwóch kompleksów (0,9 ha + 12,1 ha)
Powierzchnia terenu 2,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 2,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 1,1 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 24.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego z ujêciem wody w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,9 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 1,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 136.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego z ujêciem wody w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 3,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 175.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Zabudowê nale¿y lokalizowaæ od strony drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 175.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
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Dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego z ujêciem wody w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Zasilenie w energiê elektryczn¹:
Powierzchnia terenu 0,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 175.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego z ujêciem wody w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Jako rozwi¹zanie alternatywne dopuszcza siê realizacjê
przydomowych oczyszczalni cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu.
Powierzchnia terenu 0,7 ha. Teren projektowanego zalesienia.

Bs 25 Lz

Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.

Bs 26 Lz

Powierzchnia terenu 2,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.

Bs 27 UT

Powierzchnia terenu 0,3 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 203.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego z ujêciem wody w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Jako rozwi¹zanie alternatywne dopuszcza siê realizacjê
przydomowych oczyszczalni cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu.
Powierzchnia terenu 1,3 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 639 lub 626.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego z ujêciem wody w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 2,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 639.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Zabudowê lokalizowaæ w po³udniowo-zachodniej czêci terenu (od strony jeziora).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego z ujêciem wody w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 1,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z dwóch kompleksów (0,8 ha + 0,8 ha).
Powierzchnia terenu 4,8 ha.
Teren odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W granicach terenu przewiduje siê realizacjê
sk³adowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne, budynków zaplecza
administracyjno-socjalnego, techniczo-gospodarczego urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
technicznej, w tym dróg technologicznych, sta³ych dróg po¿arowych, placów manewrowosk³adowch.
Dopuszcza siê tylko odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
Zapewniæ szczelnoæ kwater oraz pe³n¹ ochronê pod³o¿a w obszarze sk³adowiska odpadów
przed migracj¹ zanieczyszczeñ do wód podziemnych i powierzchniowych.
Uj¹æ i gospodarczo wykorzystaæ biogaz.
Teren sk³adowiska ogrodziæ ogrodzeniem trwa³ym o minimalnej wysokoci 2 m.
Zapewniæ pas ochrony przeciwpo¿arowej z drog¹ przeciwpo¿arow¹ oraz pas zieleni
izolacyjnej wzd³u¿ terenu sk³adowiska
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 305.
Istniej¹cy teren leny podlega ochronie.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego w Brzenie Szlacheckim,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne i odcieki gromadziæ w zbiorniku bezodp³ywowym, nastêpnie
wywoziæ na oczyszczalniê cieków,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Wody opadowe sp³ywaj¹ce z powierzchni zlewni w kierunku sk³adowiska, nale¿y
odprowadziæ poza teren sk³adowiska poprzez rowy opaskowe lub budowê obwa³owañ na
kierunku ich sp³ywu.
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Powierzchnia terenu 9,7 ha. Teren projektowanego zalesienia.
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Powierzchnia terenu 6,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
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Powierzchnia terenu 1,4 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 109.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego z ujêciem wody w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 1,5 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej (z dopuszczeniem funkcji siedliskowej).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 76.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Z uwagi na przykrycie cieku wodnego dopuszcza siê zabudowê z zachowaniem odleg³oci
25m od cieku.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  8.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie- Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Do czasu realizacji wodoci¹gu grupowego dopuszcza siê wykonanie ujêcia wody.
Powierzchnia terenu 3,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej (z dopuszczeniem funkcji
siedliskowej).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 76.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Z uwagi na przykrycie cieku wodnego dopuszcza siê zabudowê z zachowaniem odleg³oci
25m od cieku.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Do czasu realizacji wodoci¹gu grupowego dopuszcza siê wykonanie ujêcia wody.
Powierzchnia terenu 2,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (1,2 ha + 0,3 ha + 1,0 ha).
Powierzchnia terenu 0,9 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 3,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (3,1 ha + 0,7 ha).
Powierzchnia terenu 2,8 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 63 i 97.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  15.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie- Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 63.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 561.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
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Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 558.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 558.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 558.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,5 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 546.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,3 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 546.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,2 ha + 1,6 ha).
Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,8 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 579 i 558.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
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Powierzchnia terenu 5,3 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,3 ha + 4,0ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 579.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Zabudowê nale¿y lokalizowaæ w czêci pó³nocno-zachodniej (od strony jeziora).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  14 (4 +10).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 193.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Zabudowê nale¿y lokalizowaæ w czêci pó³nocno-zachodniej (od strony jeziora).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 2,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 577.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 6.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 736.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Jako rozwi¹zanie alternatywne dopuszcza siê realizacjê
przydomowych oczyszczalni cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu.
Powierzchnia terenu 2,7 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (0,5 ha + 0,7 ha + 1,5 ha).
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 2,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 4,3 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 63.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  20.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 1,8 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 63.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,5 ha + 0,3 ha).
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  9 (7 + 2).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.

4

20

4

20

4

20

4

20

4

21

4

21

4

22

4

22

 3963 

Poz. 1674
£¹kie

£k 64 MN

71.

72.

£¹kie

£k 65 Lz

73.

£¹kie

£k 66 Lz

£¹kie
£¹kie

£k 67 Lz
£k 68 MN

74.

75.

£¹kie

£k 69 UT

76.

£¹kie

£k 70 MN

77.

£¹kie

£k 71 MN

78.

£¹kie

79.

£k 72 MN

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Powierzchnia terenu 0,9 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 39.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 4,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,6 ha + 3,0).
Powierzchnia terenu 2,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,7 ha + 0,8).
Powierzchnia terenu 1,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,9 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³ki nr 263 oraz 251.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Jako rozwi¹zanie alternatywne dopuszcza siê realizacjê
przydomowych oczyszczalni cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 1,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 263.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,9 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Teren sk³ada siê z dwóch kompleksów (0,6 ha + 0,3 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 283.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7 (4 + 3).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,4 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Teren sk³ada siê z dwóch kompleksów (0,2 ha + 0,2 ha).
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 283 oraz 140.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4 (2 + 2).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 3,0 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 366 i 363.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
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Dopuszczalna liczba dzia³ek  14.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

£¹kie

£k 73 UT

Bs 38 Lz

Powierzchnia terenu 0,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 363.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Jako rozwi¹zanie alternatywne dopuszcza siê realizacjê
przydomowych oczyszczalni cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu.
Powierzchnia terenu 0,8 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 166.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,4 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 480.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Teren po³o¿ony w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej 
zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.

Bs 39 Lz

Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.

Bs 40 UT

Powierzchnia terenu 1,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 143/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,9 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 198.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem lub wodoci¹gu wiejskiego w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,5 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 198  poprzez projektowan¹ drogê 76 KD.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 7.
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Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem lub wodoci¹gu wiejskiego w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,2 ha.
Teren projektowanej drogi dojazdowej.
Dojazd do terenów £k 75 UT oraz £k 77 UT.
Powierzchnia terenu 1,3 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 198  poprzez projektowan¹ drogê 76 KD.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem lub wodoci¹gu wiejskiego w Brzenie Szlacheckim,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach
bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,4 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,9ha + 0,3 ha).
Powierzchnia terenu 3,7 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkaniowej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (2,9ha + 0,8 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 292.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  15 (10 +5).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie.
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,5 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 292.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 292.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na projektowan¹ oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Dopuszcza siê
unieszkodliwianie cieków na przydomowych oczyszczalniach cieków z odprowadzeniem
oczyszczonych cieków w grunt.
Powierzchnia terenu 1,3 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej i turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 292 i 756.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 8.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 1,2 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 910.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
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Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 92.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,3 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 740.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 1.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Dopuszcza siê unieszkodliwianie cieków na
przydomowej oczyszczalni cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków w grunt.
Powierzchnia terenu 0,9 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 740.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 1,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 740.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 11,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 4 kompleksów (3,1 ha + 1,8 ha + 6,7 ha + 0,2 ha).
Powierzchnia terenu 3,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 608/2.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg istniej¹cej linii energetycznej wysokiego
napiêcia.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 1,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 4 kompleksów (0,6 ha + 0,1 ha + 0,6 ha + 0,3 ha).
Powierzchnia terenu 1,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 963/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 2,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 963/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
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Powierzchnia terenu 3,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,9 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,9 ha + 1,0 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 1031/2.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7 (3 + 4).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 1,4 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,8 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 1030.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 6.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 1,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 35 i 37.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Adaptacja i ochrona terenu Ls.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie
powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z wywozem na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,5 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 96.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie
powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z wywozem na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,2 ha.
Teren projektowanej funkcji przemys³u (dzia³alnoci produkcyjno-us³ugowej).
Teren na powiêkszenie istniej¹cego zak³adu przetwórstwa drzewnego po³o¿onego na dzia³ce
93/3.
Dojazd poprzez teren istniej¹cego zak³adu.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 7 niniejszej
uchwa³y.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie
powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z wywozem na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,9 ha + 0,3 ha).
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 1,8 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od projektowanej drogi Gl 15 KD, która ³¹czy istniej¹ce drogi stanowi¹ce dzia³ki nr
203 i 96.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6.
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Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie
powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z wywozem na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków
z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 2,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od projektowanej drogi Gl 15 KD, która ³¹czy istniej¹ce drogi stanowi¹ce dzia³ki nr
203 i 96.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie
powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z wywozem na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków
z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 2,4 ha.
Teren projektowanej drogi dojazdowej.
Droga dla obs³ugi projektowanej zabudowy turystyczno-rekreacyjnej Gl 13 UT i Gl 14 UT.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m.
Powierzchnia terenu 2,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 176 oraz 168.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 10
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Powierzchnia terenu 2,6 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 176 oraz 168..
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Powierzchnia terenu 6,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 35 oraz projektowanej drogi Gl 19 KD (³¹cz¹cej siê z
drog¹ stanowi¹c¹ dzia³kê 168).
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
W strefie 100m od jeziora zakaz lokalizowania i budowy wszelkich nowych obiektów
budowlanych, za wyj¹tkiem ogólnodostêpnego zaplecza turystyki wodnej bez bazy
noclegowej.
Istniej¹ce 2 kompleksy lene wystêpuj¹ce w ramach terenu do ochrony.
Teren czêciowo po³o¿ony w strefie W. III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej - zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  15.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej drogi dojazdowej.
Droga dla obs³ugi projektowanej zabudowy turystyczno-rekreacyjnej Gl 18 UT i Gl 20 UT.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m.
Powierzchnia terenu 2,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,7 ha + 1,7 ha).
Dojazd od projektowanej drogi Gl 19 KD.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7 (2 + 5).
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Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie
powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z wywozem na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Glino Wielkie

Gl 21 UT

123.

Glino Wielkie

Gl 22 Lz

124.
Glino Wielkie

Gl 23 UT

125.

Glino Wielkie

Gl 24 MN

126.

127.
128.

Wojsk
Glino Wielkie

Wo 8 Lz
Gl 25 Lz

Ostrowite

Os 15 MN

129.

130.
131.

Ostrowite

Os 16 Lz

Ostrowite

Os 17 Lz

Ostrowite

Os 18 Lz

132.
Ostrowite
133.

Os 19 MN

Powierzchnia terenu 2,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,9 ha + 1,7 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê 168.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Teren czêciowo po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10 (4 + 6).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Powierzchnia terenu 5,0 ha.
Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,5 ha + 3,5 ha).
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Powierzchnia terenu 1,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê 132.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie
powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z wywozem na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków
z punktem zlewnym,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 1,6 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 159/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 7.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce lub Tuchomiu.
Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie
powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z wywozem na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków
z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 25,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren czêciowo po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Powierzchnia terenu 1,0 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 448.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 6.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z
wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,5 ha + 0,3 ha).
Powierzchnia terenu 4,3 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Powierzchnia terenu 4,9 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (2,1 ha + 2,8 ha).
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Powierzchnia terenu 1,2 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 258.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
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Ostrowite

Os 20 Lz

134.
135.

Ostrowite

Os 21 Lz

Lipnica

Li 28 UH,
UG

136.

Lipnica

Li 29 MN

137.

Borzyszkowy

Bo 17 UT

138.

Borzyszkowy

Bo 18 MN

139.

Borzyszkowy

Bo 19 UT

140.

Borzyszkowy

141.

Bo 20 UT
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Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 6.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z
wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 4,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,9 ha + 1,5 ha + 2,4 ha).
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Powierzchnia terenu 1,7 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Powierzchnia terenu 1,0 ha. Teren projektowanych us³ug handlu, gastronomii, rzemios³a
nieuci¹¿liwego oraz innych us³ug komercyjnych,
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,3 ha + 0,7 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 2.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 6 niniejszej
uchwa³y.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 1,9 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 106.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 1,3 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 6.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 3,2 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 6.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 13.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 4,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 2 oraz 245/4.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 2,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,7 ha + 1,0 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 245/4.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
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Borzyszkowy

Bo 21 MN

142.

Borzyszkowy

Bo 22 UT

143.

Ostrowite

Os 22 UT

144.

Ostrowite

Os 23 UT

145.

Ostrowite

Os 24 UT

146.

Borzyszkowy

147.

Bo 23 MN
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Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7/4+3).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 2,4 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 251/18 oraz 245/4.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,5 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 251/18.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 4,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 107.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 107.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z
wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,3 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 47/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z
wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 3,5 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 245.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 16.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z
wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
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Powierzchnia terenu 1,5 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 245/4 oraz nr 20
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 8.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z
wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 11,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (10,2 ha + 0,8 ha).
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 51, 218 i 172, 201.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Z uwagi na bardzo skonfigurowany teren i zró¿nicowany morfologicznie, preferowane s¹
du¿e dzia³ki dla ró¿nych form wypoczynku i us³ug turystycznych. Przeliczeniowa ch³onnoæ
13 dzia³ek letniskowych.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  13 (10 + 3).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 1,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Powierzchnia terenu 5,5 ha. Teren projektowanych us³ug handlu, gastronomii, rzemios³a
nieuci¹¿liwego oraz innych us³ug komercyjnych,
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 172.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 6 niniejszej
uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach, Dopuszcza siê realizacjê
indywidualnego ujêcia wody.
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce. Dopuszcza siê realizacjê indywidualnej oczyszczalni cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków w grunt,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 1,4 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 353.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 7.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z
wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 4,8 ha. Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.Dojazd od drogi
stanowi¹cej dzia³kê nr 212.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 14.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 4,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 212 oraz 211/4.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 14.
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Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Ostrowite

Os 28 UT

155.

Ostrowite

Os 29 MN

156.

157.

£¹kie

£k 80 Lz

£¹kie

£k 81 MN

158.

£¹kie

£k 82 UT

159.

160.
161.
162.

Lipnica
Lipnica

Li 30 Lz
Li 31 Lz

Lipnica
Lipnica

Li 32 Lz
Li 33 Lz

163.
Lipnica

164.

Li 34 MN

Powierzchnia terenu 1,1 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,2 ha + 0,9 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 196/8.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  8/1 +7).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowych,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 0,3 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 27.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach obszaru górniczego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê w Upi³ce. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie powstaj¹cych cieków sanitarnych w zbiornikach bezodp³ywowych, z
wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 9,3 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (6,8 ha + 2,2 ha + 1,3 ha).
Powierzchnia terenu 2,3 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 263.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 9.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 3,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 335.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,2 ha + 1,0 ha).
Powierzchnia terenu 0,9 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 1,7 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 428/2 oraz 78.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 7.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
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Lipnica

Li 35 MN

165.

Lipnica

Li 36 MN
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167.

Lipnica
Lipnica

Li 37 Lz
Li 38 Lz

168.
Lipnica

Li 39 MN
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Lipnica

Li 40 MN
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Borowy M³yn

Bm 53 MN
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Borowy M³yn

Bm 54 UT
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Borowy M³yn

173.

Bm 55 UT
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Powierzchnia terenu 0,9 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 428/2.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 0,9 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 78.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 3,7 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 1,4 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 120/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 4,2 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 120/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 15.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 0,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 701 oraz 740.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek 1.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie.
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Dopuszcza siê realizacjê przydomowej
oczyszczalni cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków w grunt.
Powierzchnia terenu 0,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,6 ha +0,1 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 701.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3 (2 + 1).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 740.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4.
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Borowy M³yn

Bm 56 UT

174.

Borowy M³yn

Bm 57 UT

175.

Borowy M³yn

Bm 58 UT

176.

Borowy M³yn

Bm 59 UT

177.

178.
179.
180.

Borowy M³yn

Bm 60 Lz

Borowy M³yn
Pr¹dzona

Bm 61 Lz
Pr 32 Lz

£¹kie

£k 83 UT

181.

182.
183.

184.

Pr¹dzona
Pr¹dzona
Borowy M³yn

Pr 33 Lz
Pr 34 Lz
Bm 62 MN
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Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 1,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 140.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 1,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 140.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 1,5 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 160/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki (po ich wczeniejszym scaleniu i dokonaniu nowego
podzia³u/ wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 1,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 156.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 3,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (3,5 ha + 0,3 ha).
Powierzchnia terenu 2,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 3,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (1,1 ha + 1,2 ha + 0,7 ha).
Powierzchnia terenu 3,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 685 oraz 608/2.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego £¹kie-Tebowizna z ujêciem wody w
£¹kiem,
b) cieki gospodarczo-bytowe projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ
na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 0,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,7 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,5 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 100/5.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  8
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
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Powierzchnia terenu 0,2 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 239.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Jako rozwi¹zanie alternatywne dopuszcza siê
unieszkodliwianie cieków na przydomowej oczyszczalni cieków z odprowadzeniem
oczyszczonych cieków do rzeki Chociny.
Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,3 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 240.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce. Jako rozwi¹zanie alternatywne dopuszcza siê
unieszkodliwianie cieków na przydomowych oczyszczalniach cieków z odprowadzeniem
oczyszczonych cieków do rzeki Chociny.
Powierzchnia terenu 2,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,4 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 132/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  8.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 1,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej (wraz z projektowan¹ drog¹
dojazdow¹).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 132/1
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 2,1 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 144/3.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  8.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 1,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 255.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach udokumentowanych z³ó¿ kruszywa naturalnego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 2,1 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 255
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
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Teren po³o¿ony w granicach udokumentowanych z³ó¿ kruszywa naturalnego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 5,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (4,3 ha + 1,2 ha).
Teren po³o¿ony w granicach udokumentowanych z³ó¿ kruszywa naturalnego.
Powierzchnia terenu 0,5 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej (wraz z drog¹ dojazdow¹).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 265.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach udokumentowanych z³ó¿ kruszywa naturalnego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy. Jako rozwi¹zanie alternatywne dopuszcza
siê unieszkodliwianie cieków na przydomowych oczyszczalniach z odprowadzeniem
oczyszczonych cieków do gruntu.
Powierzchnia terenu 1,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej (wraz z projektowan¹ drog¹
dojazdow¹)..
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 409.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino  Ostrowite 
Pr¹dzona  Wojsk z ujêciem wody w Borzyszkowach lub indywidualnych ujêæ wody,
b) powstaj¹ce cieki unieszkodliwiaæ na przydomowych oczyszczalniach cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków w grunt.
Powierzchnia terenu 3,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (1,4 ha + 1,1 ha + 0,6 ha).
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 0,8 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 199.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
oraz w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej – zasady
ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 1,7 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 406.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 2,5 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,1 ha + 1,4 ha/
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 404 oraz 406.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  12 (5 + 7/
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
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Powierzchnia terenu 2,9ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 199.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  16 (8 +8).
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 0,5 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 365/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 0,1 ha.
Teren komunikacji (projektowany ogólnodostêpny parking).
Minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej 30%.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 120/1.
Powierzchnia terenu 4,0 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 287 oraz 365/3.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach udokumentowanych z³ó¿ kruszywa naturalnego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  15
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 2,2 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 365/5.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 1,3 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 391/8 i 391/16.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b/odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 3,0 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 540 oraz 388.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  12
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Powierzchnia terenu 1,9 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 459.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 0,7 ha.
Teren komunikacji (projektowany ogólnodostêpny parking).
Minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej 30%.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 120/1.
Powierzchnia terenu 1,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 279.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Teren po³o¿ony w granicach udokumentowanych z³ó¿ kruszywa naturalnego.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy. Jako rozwi¹zanie alternatywne dopuszcza
siê realizacjê przydomowej oczyszczalni cieków z odprowadzeniem oczyszczonych
cieków do gruntu.
Powierzchnia terenu 0,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 430.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy. Dopuszcza siê realizacjê przydomowej
oczyszczalni cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków w grunt.
Powierzchnia terenu 1,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren po³o¿ony w granicach udokumentowanych z³ó¿ kruszywa naturalnego.
Powierzchnia terenu 0,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (0,4 ha + 0,2 ha + 0,2 ha).
Powierzchnia terenu 1,9 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,3 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,1 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 691/4.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 3,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,2 ha + 1,8 ha).
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 692, 717 oraz 719/11
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  17 (7 + 10/
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 4,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (2,6 ha + 2,2 ha).
Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 8,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 5,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 1,4 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
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Powierzchnia terenu 0,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,9 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 2,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 883.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z indywidualnych ujêæ wody, po³o¿onych w granicach
poszczególnych dzia³ek lub wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn - Upi³ka,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych do przydomowych oczyszczalni cieków po³o¿onych
w granicach poszczególnych dzia³ek,
z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub wód powierzchniowych.
Powierzchnia terenu 2,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,2 ha + 0,8 ha/
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 879.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7 (4 + 3/
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) odprowadzenie cieków gospodarczo-bytowych projektowanym systemem kanalizacji
sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Upi³ce.
Powierzchnia terenu 2,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,0 ha + 1,6 ha/
Powierzchnia terenu 0,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (0,5 ha + 0,1 ha + 0,2 ha/
Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 3,8 ha.
Teren projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni cieków. Dojazd od drogi
stanowi¹cej dzia³kê nr 561.
Odbiornikiem oczyszczonych cieków bêdzie rzeka Chocina.
Jakoæ odprowadzanych cieków do wód powierzchniowych powinna odpowiadaæ
wskanikom ustalonym w obowi¹zuj¹cych przepisach. Prowadziæ monitoring wp³ywu
oczyszczalni cieków na jakoæ wód powierzchniowych i podziemnych. Wokó³ oczyszczalni
cieków wykonaæ pas zieleni izolacyjnej.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borowy M³ym  Upi³ka z ujêciem wody w
Borowym M³ynie,
b) powstaj¹ce osady ciekowe wykorzystaæ na cele nieprzemys³owe zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 0,4 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 2,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,3 ha + 0,8 ha/
Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,4 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 2,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 4 kompleksów (1,5 ha + 0,2 ha + 0,4 ha + 0,4 ha/
Powierzchnia terenu 0,9 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (0,3 ha + 0,3 ha + 0,3 ha/
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 130.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od rzeki Boryñ (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody lub wodoci¹gu grupowego Lipnica 
Kiedrowice – Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy.
b) cieki sanitarne unieszkodliwiaæ na przydomowej oczyszczalni cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do rzeki Boryñ.
Powierzchnia terenu 7,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (3,9 ha + 3,1 ha/
Powierzchnia terenu 1,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 3,7 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,9 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,6ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej (wraz z projektowan¹ drog¹
dojazdow¹).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 19.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Ostrowite  Wojsk 
Glino  Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach. Dopuszcza siê realizacjê
indywidualnych ujêæ wody.
b) cieki sanitarne unieszkodliwiaæ na przydomowych oczyszczalniach cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub wód powierzchniowych.
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Województwa Pomorskiego

Powierzchnia terenu 9,7 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,4 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 51 (dopuszcza siê jedno w³¹czenie z drogi
wojewódzkiej).
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Ostrowite  Wojsk 
Glino  Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo-gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie cieków w
zbiorniku bezodp³ywowym z wywozem na oczyszczalniê z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 3,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 38.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Ostrowite  Wojsk 
Glino  Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo-gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 0,3 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 3,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 2,3 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,2 ha + 2,1 ha).
Powierzchnia terenu 0,3 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,2 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 139.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Ostrowite  Wojsk 
Glino  Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo-gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy lub unieszkodliwiaæ na przydomowej oczyszczalni
cieków (z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub wód powierzchniowych).
Powierzchnia terenu 0,1 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 146/2.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Ostrowite  Wojsk 
Glino  Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo-gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy lub unieszkodliwiaæ na przydomowej oczyszczalni
cieków (z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub wód powierzchniowych).
Powierzchnia terenu 0,3 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 146/2.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Ostrowite  Wojsk 
Glino  Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach.
b) cieki bytowo-gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy lub unieszkodliwiaæ na przydomowej oczyszczalni
cieków (z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub wód powierzchniowych).
Powierzchnia terenu 0,1 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 146/2.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Ostrowite  Wojsk 
Glino  Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach.
b) cieki bytowo-gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy lub unieszkodliwiaæ na przydomowej oczyszczalni
cieków (z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub wód powierzchniowych).
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Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 51 (dopuszcza siê jedno w³¹czenie z drogi
wojewódzkiej).
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Ostrowite  Wojsk 
Glino  Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach.
b) cieki bytowo-gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie cieków w
zbiorniku bezodp³ywowym z wywozem na oczyszczalniê z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 4,7 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (0,2 ha + 4,2 ha + 0,3 ha).
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 140/2.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Ostrowite  Wojsk 
Glino  Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo-gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie cieków w
zbiorniku bezodp³ywowym z wywozem na oczyszczalniê z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 189.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Ostrowite  Wojsk 
Glino  Pr¹dzona z ujêciem wody w Borzyszkowach,
b) cieki bytowo-gospodarcze odprowadziæ planowanym systemem kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie cieków w
zbiorniku bezodp³ywowym z wywozem na oczyszczalniê z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,1 ha + 0,9 ha).
Powierzchnia terenu 0,8 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 183.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej w³¹czonej do wodoci¹gu
grupowego Lipnica – Kiedrowice – Zapceñ,
b) cieki sanitarne unieszkodliwiaæ na przydomowych oczyszczalniach cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu.
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 183.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej w³¹czonej do wodoci¹gu
grupowego Lipnica – Kiedrowice – Zapceñ  Luboñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) cieki sanitarne unieszkodliwiaæ na przydomowych oczyszczalniach cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu.
Powierzchnia terenu 0,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,4 ha + 0,3 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 180.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2 (1 + 1/
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej w³¹czonej do wodoci¹gu
grupowego Lipnica – Kiedrowice – Zapceñ  Luboñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) cieki sanitarne unieszkodliwiaæ na przydomowych oczyszczalniach cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu.

19

99

19

100

19

101

19

101

19

101

19

101

20

102

20

102

20

102

 3983 

Poz. 1674
265.

Kiedrowice

Ki 18 Lz

Kiedrowice

Ki 19 UT

266.

267.

Luboñ
Luboñ

Lu 13 Lz
Lu 14 UT

268.

269.
270.
271.

Luboñ

Lu 15 Lz

Zapceñ
Luboñ
Luboñ

Za 12 Lz
Lu 16 Lz
Lu 17 UT

272.

Luboñ

Lu 18 MN

273.

274.
275.
276.
277.

278.

Zapceñ
Zapceñ

Za 13 Lz
Za 14 Lz

Zapceñ
Zapceñ
Zapceñ

Za 15 Lz
Za 16 Lz
Za 17 MN

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Powierzchnia terenu 0,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,2 ha + 0,3 ha).
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,3 ha + 0,3 ha).
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 273 oraz 59/3.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2 (1 + 1/
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 0,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 124.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej w³¹czonej do wodoci¹gu
grupowego Lipnica – Kiedrowice – Zapceñ  Luboñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) cieki sanitarne unieszkodliwiaæ na przydomowych oczyszczalniach cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub odprowadziæ planowanym systemem
kanalizacji sanitarnej na oczyszczalniê w Osusznicy,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 1,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,8 ha + 0,4 ha).
Powierzchnia terenu 2,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 137/4.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej w³¹czonej do wodoci¹gu
grupowego Lipnica – Kiedrowice – Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) cieki sanitarne projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie cieków w zbiornikach bezodp³ywowych z wywozem na oczyszczalniê
cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 1,2 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 76.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej w³¹czonej do wodoci¹gu
grupowego Lipnica – Kiedrowice – Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) cieki sanitarne projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie cieków w zbiornikach bezodp³ywowych z wywozem na oczyszczalniê
cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 5,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 5,9 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (2,7 ha + 3,2ha).
Powierzchnia terenu 2,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,3 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 90.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie cieków w zbiornikach bezodp³ywowych z wywozem na oczyszczalniê
cieków z punktem zlewnym.
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Powierzchnia terenu 1,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 90.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie cieków w zbiornikach bezodp³ywowych z wywozem na oczyszczalniê
cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 3,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,1 ha. Teren istniej¹cego otworu obserwacyjnego. Dopuszcza siê
wykorzystanie otworu do poboru wód podziemnych i w³¹czenie do sieci wodoci¹gowej.
Przed wprowadzeniem do sieci wodoci¹gowej ujmowan¹ wodê nale¿y uzdatniæ. Teren wokó³
otworu wygrodziæ i zagospodarowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi.
Powierzchnia terenu 0,8 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 207.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie cieków w zbiornikach bezodp³ywowych z wywozem na oczyszczalniê
cieków z punktem zlewnym.
Powierzchnia terenu 0,7 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (0,3 ha +0,4 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 44/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4 (2 + 2/
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy lub unieszkodliwiaæ na przydomowych
oczyszczalniach cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub wód
powierzchniowych.
Powierzchnia terenu 0,8 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 44/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  3
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy lub unieszkodliwiaæ na przydomowych
oczyszczalniach cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do wód
powierzchniowych,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 0,3 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (0,3 ha +0,2 ha + 1,0 ha).
Powierzchnia terenu 1,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 6,5 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (6,4 ha +0,1 ha).
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 5,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 4 kompleksów (0,6 ha +0,3 ha + 0,5 ha + 4,2 ha).
Powierzchnia terenu 1,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej (wraz z projektowan¹ drog¹
dojazdow¹).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 308.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy lub unieszkodliwiaæ na przydomowych
oczyszczalniach cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Powierzchnia terenu 2,1 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej (wraz z projektowan¹ drog¹
dojazdow¹).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 265.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy lub unieszkodliwiaæ na przydomowych
oczyszczalniach cieków z odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu.
Powierzchnia terenu 1,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej (wraz z projektowan¹ drog¹
dojazdow¹).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 239.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody lub wodoci¹gu grupowego
Kiedrowice – Lipnica – Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) cieki sanitarne unieszkodliwiaæ na przydomowej oczyszczalni cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych lub gruntu lub
odprowadziæ do planowanego systemu kanalizacji sanitarnej, którym sp³yn¹ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 2,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,2 ha + 0,9 ha).
Powierzchnia terenu 0,7 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 83.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie cieków w
zbiorniku bezodp³ywowym z wywozem do punktu zlewnego,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 2,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 89.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  5
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 3,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 89.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  8
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 1,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 89.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
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Powierzchnia terenu 24,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (6,5 ha + 18,1 ha/
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 0,4 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej (wraz z projektowan¹ drog¹ dojazdow¹).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 147/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 8,4 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (6,9 ha + 1,4 ha + 0,1 ha).
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 1,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,3 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (0,1 ha + 0,1 ha + 0,1 ha).
Powierzchnia terenu 1,0 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 3,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 5 kompleksów (0,6 ha + 0,3 ha + 0,2 ha + 1,1 ha + 1,6 ha).
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Powierzchnia terenu 1,3 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 5.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  6
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy lub na przydomowych oczyszczalniach cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 0,4 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,8 ha. Teren odzysku i unieszkodliwiania odpadów W granicach terenu
przewiduj siê realizacjê sk³adowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne,
budynków zaplecza administracyjno-socjalnego, techniczo-gospodarczego urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej, w tym dróg technologicznych, sta³ych dróg po¿arowych, placów
manewrowo-sk³adowch.
Dopuszcza siê tylko odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
Zapewniæ szczelnoæ kwater oraz pe³n¹ ochronê pod³o¿a w obszarze sk³adowiska odpadów
przed migracj¹ zanieczyszczeñ do wód podziemnych i powierzchniowych.
Uj¹æ i gospodarczo wykorzystaæ biogaz.
Teren sk³adowiska ogrodziæ ogrodzeniem trwa³ym o minimalnej wysokoci 2 m.
Zapewniæ pas ochrony przeciwpo¿arowej z drog¹ przeciwpo¿arow¹ oraz pas zieleni
izolacyjnej wzd³u¿ terenu sk³adowiska.
Istniej¹cy teren leny podlega ochronie.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 21.
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Kiedrowice  Lipnica  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne i odcieki gromadziæ w szczelnym zbiorniku bezodp³ywowym i
wywoziæ na oczyszczalniê cieków, gdzie zostan¹ unieszkodliwione.
Wody opadowe sp³ywaj¹ce z powierzchni zlewni w kierunku sk³adowiska, nale¿y
odprowadziæ poza teren sk³adowiska poprzez rowy opaskowe lub budowê obwa³owañ.
Powierzchnia terenu 1,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,6 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 21 oraz 29.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  8
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem
wody w Lipnicy,
b) cieki gospodarczo-bytowe odprowadziæ projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalniê cieków w Osusznicy,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 0,7 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,8 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 6,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 10 kompleksów (2,9 ha + 0,3 ha + 0,1 ha + 0,3 ha + 0,4 ha + 0,4 ha + 0,3
ha + 0,2 ha + 0,9 ha + 0,4 ha).
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Powierzchnia terenu 0,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 82.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody lub planowanej sieci wodoci¹gowej,
która zostanie w³¹czona do wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowica  Zapceñ,
b) powstaj¹ce cieki unieszkodliwiaæ na przydomowej oczyszczalni cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub planowanym systemem kanalizacji
sanitarnej odprowadziæ na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 0,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 82.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody lub planowanej sieci wodoci¹gowej,
która zostanie w³¹czona do wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowica  Zapceñ,
b) powstaj¹ce cieki unieszkodliwiaæ na przydomowej oczyszczalni cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub planowanym systemem kanalizacji
sanitarnej odprowadziæ na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 0,6 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 5,2 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (0,8 ha + 1,1 ha + 3,3 ha).
Powierzchnia terenu 0,2 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 94/7.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody lub planowanej sieci wodoci¹gowej,
która zostanie w³¹czona do wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowica  Zapceñ,
b) powstaj¹ce cieki unieszkodliwiaæ na przydomowej oczyszczalni cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub planowanym systemem kanalizacji
sanitarnej odprowadziæ na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 0,5 ha.
Teren projektowanej funkcji us³ug ³¹cznoci (stacja bazowa telefonii komórkowej systemu
GSM-900 „Modziel”).
System antenowy (panelowe anteny sektorowe oraz radiolinie/ nale¿y umieciæ na
projektowanej wie¿y stalowej PTK Centertel o wysokoci 50 m npt.
U podnó¿a wie¿y planowane usytuowanie standardowego bezobs³ugowego kontenera
zawieraj¹cego uk³ady nadawczo-odbiorcze i zasilanie.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 48/1.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 8 niniejszej
uchwa³y.
Nie dopuszcza siê emitowania promieniowania niejonizuj¹cego o wartoci gêstoci mocy
2
przekraczaj¹cej 0,1 W/m na wysokoci poni¿ej 25 m nad poziomem terenu.
Powierzchnia terenu 1,3 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 0,1 ha.
Teren projektowanej funkcji mieszkalnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 94/7.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 4 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody lub planowanej sieci wodoci¹gowej,
która zostanie w³¹czona do wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowica  Zapceñ,
b) powstaj¹ce cieki unieszkodliwiaæ na przydomowej oczyszczalni cieków z
odprowadzeniem oczyszczonych cieków do gruntu lub planowanym systemem kanalizacji
sanitarnej odprowadziæ na oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 4,1 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Powierzchnia terenu 1,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 82.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do
wodoci¹gu grupowego Lipnica - Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne planowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza siê gromadzenie cieków w zbiornikach
bezodp³ywowych z wywozem do punktu zlewnego.
Powierzchnia terenu 2,7 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 367 oraz 382.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.II. czêciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
– zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
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Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do
wodoci¹gu grupowego Lipnica - Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne planowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza siê gromadzenie cieków w zbiornikach
bezodp³ywowych z wywozem do punktu zlewnego.
Powierzchnia terenu 3,6 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 205/1 oraz 161.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  10
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do
wodoci¹gu grupowego Lipnica - Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne planowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Powierzchnia terenu 1,4 ha. Teren projektowanego zalesienia.
Teren sk³ada siê z 3 kompleksów (0,3 ha + 0,8 ha + 0,3 ha).
Powierzchnia terenu 1,9 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,1 ha + 0,8 ha).
Dojazd od dróg stanowi¹cych dzia³ki nr 423, 424 oraz 428.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  7 (4 + 3/
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do
wodoci¹gu grupowego Lipnica - Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne planowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza siê gromadzenie cieków w zbiornikach
bezodp³ywowych z wywozem do punktu zlewnego.
Powierzchnia terenu 1,4 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 426.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do
wodoci¹gu grupowego Lipnica - Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne planowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza siê gromadzenie cieków w zbiornikach
bezodp³ywowych z wywozem do punktu zlewnego.
Powierzchnia terenu 2,1 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,1 ha + 1,0 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 423.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  4 (1 + 3/
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do
wodoci¹gu grupowego Lipnica - Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne planowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza siê gromadzenie cieków w zbiornikach
bezodp³ywowych z wywozem do punktu zlewnego.
Powierzchnia terenu 2,0 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej (wraz z projektowan¹ drog¹
dojazdow¹.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 423.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  2
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do
wodoci¹gu grupowego Lipnica - Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne planowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza siê gromadzenie cieków w zbiornikach
bezodp³ywowych z wywozem do punktu zlewnego,
c) nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Powierzchnia terenu 0,2 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 245/2.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
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Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszczalna liczba dzia³ek  1
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody lub planowanej sieci wodoci¹gowej,
która zostanie w³¹czona do wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowica  Zapceñ,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne planowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza siê gromadzenie cieków w zbiornikach
bezodp³ywowych z wywozem do punktu zlewnego.
Powierzchnia terenu 1,9 ha.
Teren projektowanej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Teren sk³ada siê z 2 kompleksów (1,0 ha + 0,9 ha).
Dojazd od drogi stanowi¹cej dzia³kê nr 245.
Warunki zabudowy i kszta³towania architektury wg zasad okrelonych w § 2, 5 niniejszej
uchwa³y.
Czêæ terenu po³o¿ona w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej – zasady ochrony wg § 2 niniejszej uchwa³y.
Nale¿y zachowaæ strefê 100 m od brzegu jeziora (wy³¹czon¹ z zabudowy).
Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki wg zasad okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y.
Dopuszczalna liczba dzia³ek  9/5 + 4/
Uzbrojenie w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie w wodê z planowanej sieci wodoci¹gowej, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do
wodoci¹gu grupowego Lipnica - Kiedrowice  Zapceñ z ujêciem wody w Lipnicy,
b) powstaj¹ce cieki sanitarne planowanym systemem kanalizacji sanitarnej odprowadziæ na
oczyszczalniê cieków w Osusznicy.
Do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza siê gromadzenie cieków w zbiornikach
bezodp³ywowych z wywozem do punktu zlewnego.

Rozdzia³ 4
Ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê planowanych terenów po³o¿onych:
a) w obrêbie Brzeno Szlacheckie z istniej¹cego wodoci¹gu zbiorowego obs³uguj¹cego wie Brzeno
Szlacheckie,
b) w obrêbie £¹kie z wodoci¹gu grupowego £¹kie 
Tebowizna lub wodoci¹gu zbiorowego w Brzenie
Szlacheckim,
c) w obrêbie Lipnica, Kiedrowice, Zapceñ, Lubuñ, Mielno i Karpno z wodoci¹gu grupowego Lipnica  Kiedrowice  Zapceñ,
d) w obrêbie Borzyszkowy, Glino, Ostrowite, Wojsk z
wodoci¹gu grupowego Borzyszkowy  Glino 
Ostrowite  Pr¹dzona  Wojsk,
e) w obrêbie Borowy M³yn i Upi³ka z wodoci¹gu grupowego Borowy M³yn  Upi³ka,
2. Dopuszcza siê realizacjê indywidualnych ujêæ wody dla
terenów wskazanych w ustaleniach szczegó³owych
oraz terenów, dla których ustalono obowi¹zek w³¹czenia do wodoci¹gu wiejskiego w przypadku podzia³u
terenu na nie wiêcej jak dwie dzia³ki.
3. Pozostawia siê istniej¹cy otwór obserwacyjny oznaczony symbolem Za 20WZ. Teren wokó³ wygrodziæ.
4. Odprowadzenie cieków komunalnych planowanymi
systemami kanalizacji sanitarnej na oczyszczalniê cieków w Osusznicy i Upi³ce lub przydomowe oczyszczalnie cieków, gdzie zostan¹ unieszkodliwione do wartoci ustalonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Alternatywnie, dla terenów po³o¿onych w obrêbie Glino,
powstaj¹ce cieki mo¿na odprowadziæ do kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Tuchomie.
5. Do czasu realizacji systemów kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê, dla terenów wskazanych w ustaleniach
szczegó³owych gromadzenie cieków w szczelnych
zbiornikach bezodp³ywowych, z wywozem na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków z punktem zlewnym. Ustala
siê obowi¹zek odprowadzania cieków do kanalizacji
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sanitarnej po jej wykonaniu, a istniej¹ce zbiorniki bezodp³ywowe nale¿y zlikwidowaæ.
Ponadto w stosunku do terenów funkcji mieszkalnoturystycznej (do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej)
dopuszcza siê gromadzenie cieków w zbiornikach
bezodp³ywowych jedynie dla nie wiêcej ni¿ 4 dzia³ek
w ramach poszczególnych terenów.
Wykonaæ mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê
cieków na terenie oznaczonym symbolem Bm 81NO.
Odbiornikiem oczyszczonych cieków bêdzie rzeka
Chocina. Jakoæ oczyszczonych cieków, wprowadzanych do wód powierzchniowych powinna odpowiadaæ wskanikom ustalonym w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni przepuszczalnych powierzchniowo do gruntu. Wody opadowe z planowanych parkingów oznaczonych symbolami Li 60Ks i Li 54Ks oraz szczelnych powierzchni
placów i dróg odprowadziæ do gruntu po wczeniejszym oczyszczeniu do wartoci ustalonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Odpady gromadziæ w szczelnych pojemnikach z zaleceniem ich segregacji, i wywoziæ w sposób i miejsce
uzgodnione z wójtem.
Na terenach oznaczonych symbolami Ki32NU i
Bs31NU wykonaæ sk³adowiska odpadów innych ni¿
niebezpieczne i obojêtne wraz z obiektami administracyjno-socjalnymi, gospodarczymi, technologicznymi
do prowadzenia odzysku i segregacji odpadów i infrastruktur¹ techniczn¹. Zapewniæ pe³n¹ ochronê pod³o¿a, przed migracj¹ zanieczyszczeñ do wód podziemnych i powierzchniowych.
Teren sk³adowisk ogrodziæ ogrodzeniem trwa³ym o
minimalnej wysokoci 2 m
Po zakoñczeniu eksploatacji sk³adowisk, teren zrekultywowaæ. Przyjmuje siê leny kierunek rekultywacji.
Zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych z
preferencj¹ wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np. gaz ziemny, olej opa³owy, drewno itp.
Zachowaæ istniej¹ce urz¹dzenia melioracyjne.
W zakresie telekomunikacji przewiduje siê mo¿liwoæ
realizacji sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb zabudowy na warunkach technicznych, które nale¿y uzy-
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skaæ w Rejonie Telekomunikacyjnym Telekomunikacji
Polskiej S.A. Lêbork.
W zakresie energetyki ustala siê:
a) dostawa mocy i energii elektrycznej z GPZ 110/15 kV
Ostrowite  za pomoc¹ linii SN 15 kV nr 414  Brzozowo, 472  Brzozowo, 472  Borowy M³yn, 461 
Rucowe Lasy, 435  Lipnica, 440  Wojsk,
b) budowê linii odga³ênych 15 kV, budowê stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowê i rozbudowê sieci
nn 0,4 kV,
c) linie SN i nn koliduj¹ce z terenami przeznaczonymi pod
zabudowê mieszkaniow¹ i rekreacyjn¹ wymagaj¹ przebudowy,
d) energia elektryczna bêdzie u¿ytkowana dla potrzeb
owietlenia, drobnego grzejnictwa, zmechanizowanego sprzêtu domowego i podgrzewania wody z zasto-

sowaniem podgrzewaczy akumulacyjnych (wyklucza
siê przep³ywowe podgrzewacze wody). Nie przewiduje siê u¿ytkowania energii elektrycznej do ogrzewania
pomieszczeñ.
e) planowane linie SN (do okrelonych w planie stacji
transformatorowych) nale¿y wykonaæ w pasach drogowych istniej¹cych dróg lub w pasach istniej¹cej infrastruktury,
f) okrelenie przebiegu linii SN oraz lokalizacji stacji transformatorowych w ramach poszczególnych terenów
zgodnie z warunkami technicznymi Zak³adu Energetycznego,
g) przyjmuje siê nastêpuj¹ce szczegó³owe ustalenia w
zakresie zasilania w energiê elektryczn¹ w odniesieniu
poszczególnych jednostek urbanistycznych:

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE W ZAKRESIE ENERGETYKI:

Lp.

1.

Miejscowoæ

£¹kie

Symbol
ustaleñ planu
(po zmianie)
£k 33UT
£k 34 UT
£k 35 UT
Pr 14 UT
Pr 15 UT
Pr 16 UT
Pr 18 UT
Pr 19 UT
Pr 20 MN,UT
Pr 21 UT
Pr 22 UT
Pr 23 UT
Pr 24 MN
Pr 25 MN
Pr 26 MN
Pr 28 MN
Pr 29 MN
Pr 30 MN
Pr 31 MN
Bs 21 UT
Bs 23 UT
£k 39 UT
£k 40 UT

2.

£¹kie

3.

Pr¹dzona

4.

Pr¹dzona

5.

Brzeno
Szlach.

6.

£¹kie

7.

Brzeno
Szlach.

Bs 27 UT

8.

Brzeno
Szlach.

Bs 28 UT
Bs 29 UT

9.
10.

Brzeno
Szlach.
Brzeno
Szlach.

11.

£¹kie

12.

£¹kie

13.

£¹kie
£¹kie

14.

Bs 31 NU
Bs 34 MN
£k 41 MN
£k 42 UT
£k 46 MN
£k 47 MN
£k 48 UT
£k 49 MN
£k 50 UT
£k 51 UT
£k 52 MN
£k 53 MN
£k 56 MN
£k 57 UT
Bs 35 UT

15.

Brzeno
Szlach.
£¹kie

16.

£¹kie

£k 59 UT

17.

£¹kie

£k 62 MN
£k 63 MN

18.

£¹kie

£k 64 MN

£k 58 UT

Treæ ustaleñ planu (po zmianie)
w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹
Planowana budowa linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn (zasilanie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr
451).
Planowana budowa linii SN15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Pr 15 UT.

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cych stacji transformatorowych 15/0,4 kV nr 637
i nr 919 (linia SN 15 kV nr 472).

Planowana budowa linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Bs 23 UT.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 935.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 957 i
linii SN 15 kV nr 441.
Planowana budowa linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV
(odga³êzienie linii SN 15 kV nr 441).
Budowa stacji transformatorowej na terenie Bs 28 UT.
Planowana budowa linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV
(odga³êzienie linii SN 15 kV nr 441).
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 459.
Planowana budowa linii SN15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie £k 42 UT.
Planowana budowa linii SN15 kV (z odga³êzieniem od linii nr 455/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie £k 49 MN.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 455.

Planowana budowa linii SN15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie £k 56 MN.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 456.
Planowana budowa linii SN15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie £k 62 MN.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 452 
linia SN nr 441.

Rysunek
zmiany planu
nr
nr
za³¹czobszaru
nika
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
10
11
11a
11a

3

12a

3
3

13
14

3

16

3

17

4
4

18
18

4
4
4
4
4
4
4
4

20
20
20
20
20
20
20
20

4
4
4

20
20
20

4

20

4

20

4
4

22
22

4

23
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19.

£¹kie

20.

£¹kie

21.

£¹kie

Brzeno
Szlach.

£k 70 MN
£k 71 MN
£k 72 MN
£k 73 UT
£k 74 UT
£k 75 UT
£k 77 UT
Bs 40 UT

Brzeno
Szlach.

Bs 36 MN
Bs 37 MN

£¹kie
22.

23.

£k 68 MN
£k 69 UT

Bm 36 MN
Bm 37 UT
Bm 38 UT
Bm 39
MN,UT
Bm 40 MN
Bm 41 UT
Bm 42 UT
Bm 43 UT
Bm 44 UT
£k 79 UT

24.

Borowy M³yn

25.

Borowy M³yn

26.

Borowy M³yn

27.

£¹kie

28.

Borowy M³yn

Bm 47 UT
Bm 48 UT

29.

Borowy M³yn

Bm 50 UT
Bm 52 MN

30.

Glino Wielkie

Gl 9 UT

31.

Glino Wielkie

Gl 10 MN

32.

Glino Wielkie

33.

Glino Wielkie

34.

Glino Wielkie

Gl 11 P
Gl 13 UT
Gl 14 UT
Gl 16 MN

35.

Glino Wielkie

Gl 17 MN

36.

Glino Wielkie

Gl 18 UT

37.

Glino Wielkie

Gl 20 UT
Gl 21 UT

38.

Glino Wielkie

Gl 23 UT
Gl 24 MN

39.

Ostrowite

Os 15 MN

40.

Ostrowite

Os 19 MN

41.

Lipnica

Li 28 UH, UG
Li 29 MN

42.

Borzyszkowy

Bo 17 UT
Bo 18 MN

43.

Borzyszkowy

Bo 19 UT
Bo 20 UT

44.

Borzyszkowy

Bo 21 MN
Bo 22 UT

45.

Ostrowite

Os 22 UT
Os 23 UT
Os 24 UT

46.

Borzyszkowy

Bo 23 MN
Bo 24 MN

47.

Borzyszkowy

Bo 25 UT

48.

Borzyszkowy

Bo 27 UH, UG

49.

Ostrowite

Os 25 MN

50.

Ostrowite

Os 26 MN
Os 27 MN

51.

Ostrowite

Os 28 UT
Os 29 MN

52.

£¹kie

£k 81 MN
£k 82 UT

Dziennik Urzêdowy
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Planowana budowa linii SN15 kV (odga³êzienie od linii nr 441/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie £k 68 MN.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 452.
Planowana budowa linii SN15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie £k 72 MN.

4
4

24
24

4
4
4
4
4
4
4
4

25
25
25
25
29
29
29
28

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 458 
linia SN nr 441.

4
4

26
26

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 445.

5
5
5
5
5
5

31
31
31
31
31
31

5
5
5
6

31a
31a
31a
33a

6
6

35
35

6
6

37
38

7

39

7

40

7
7
7
7

40
40
40
40

7

40

7

40

7
7

40
40

7
7

42
42

8

45

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 456 
linia SN nr 441.

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 442.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
„Dêbowo.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 241/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Bm 50 UT.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 1041.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 448.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 441 
linia SN nr 439.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 439/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 441 
linia SN nr 439.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 439/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Gl 23 UT.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 610 
linia SN nr 472.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 653.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 660.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 441/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Bo 18 MN.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 441/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Bo 19 UT.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 140 
linia SN nr 472.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 607 
linia SN nr 472.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 469 
linia SN nr 435.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 440/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 435/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 607 
linia SN nr 653.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 435/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Os 27 MN.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 435/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Os 28 UT.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 441/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie £k 81 MN.
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52
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9
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56

9
9

56
56
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58
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Li 34 MN
Li 35 MN
Li 36 MN
Li 39 MN
Li 40 MN
Bm 53 UT
Bm 54 UT
Bm 55 UT
Bm 56 UT
Bm 57 UT
Bm 58 UT
Bm 59 UT

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 695.

53.

Lipnica

54.

Borowy M³yn

55.

Borowy M³yn

56.

£¹kie

£k 83 UT

57.

Borowy M³yn

Bm 62 MN

58.

Borowy M³yn

Bm 63 MN
Bm 65 MN

59.

Lipnica

60.

Lipnica

61.

Pr¹dzona

62.

Lipnica

Li 50 MN
Li 51 MN

63.

Lipnica

Li 49 MN
Li 52 MN
Li 53 MN

64.

Lipnica

Li 55 MN
Li 56 MN

65.

Lipnica

Li 57 MN

66.

Lipnica

Li 58 MN
Li 59 MN

67.

Lipnica

Li 62 MN

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.

68.

Borowy M³yn

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 447.

69.

Borowy M³yn

70.

Borowy M³yn

Bm 66 UT
Bm 67 UT
Bm 76 UT
Bm 77 UT
Bm 81 NO

71.

Karpno

Ka 14 UT

72.

Wojsk

Wo 13 UT

73.

Wojsk

Wo 15 MN
Wo 16 UT

74.

Wojsk

Wo 21 MN
Wo 22 UT
Wo 23 UT
Wo 24 UT

75.

Wojsk

Wo 25 MN

76.

Wojsk

Wo 27 UT
Wo 28 UT

77.

Luboñ

78.

Kiedrowice
Luboñ

Lu 10 UT
Lu 11 MN
Lu 12 UT
Ki 19 UT
Lu 14 UT

79.

Luboñ

Lu 17 UT

80.

Luboñ

Lu 18 MN

81.

Zapceñ

Za 17 MN
Za 18 MN
Za 21 MN
Za 22 MN

82.

Zapceñ

Za 23 MN

83.

Zapceñ

Za 30 UT

Li 42 UT
Li 43 UT
Li 44 UT
Li 45 UT
Li 46 UT
Li 48 UT
Li 61 UT
Pr 36 UT

Poz. 1674
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Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 450.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 451.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 451.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 624
„Hydrofornia”.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 633
„Borowy M³yn  wybudowanie III.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 693 
linia SN nr 435.
Planowana budowa linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Li 46 UT.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 697 
linia SN nr 435.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 435/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Li 52 MN.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 435/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Li 55 MN.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie od linii SN nr 435/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 957
„Lipnica – Osiedle” – linia SN nr 435.

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 523.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 464
„Wojsk III”.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie linii SN nr 456/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Wo 16 UT.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 465
„Wojsk I”.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 964
„Borsk”.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 994
„Wojsk IV”.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 705
„Hamer M³yn.
Planowana budowa linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Lu 14 UT.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 704
„Luboñ - wie.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 703
„Rudnik” – linia SN nr 435.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 700
„Zapceñ  wie.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie linii SN nr 435/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 702 
linia SN nr 435.
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84.

Zapceñ

Za 31 UT

85.

Luboñ

86.

Kiedrowice

87.

Kiedrowice

Lu 19 UT
Ki 20 MN
Ki 21 UT
Ki 22 MN
Ki 23 MN
Ki 25 MN

88.

Kiedrowice

Ki 30 MN

89.

Kiedrowice

Ki 32 NU
Ki 34 MN

90.

Mielno

Mi 21 MN
Mi 22 UT
Mi 25 MN
Mi 26 U£
Mi 28 MN

91.

Mielno

Mi 30 UT

92.

Mielno

Mi 31 UT
Mi 30 UT

93.

Mielno

94.

Mielno

95.

Mielno

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 870
„Tartak”.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Planowana budowa linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Ki 20 MN.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 698.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 606
„Mielno Szko³a.
Planowana budowa linii SN 15 kV (odga³êzienie linii SN nr 254/, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.
Budowa stacji transformatorowej na terenie Ki 34 MN.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 529
„Mielno”.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 606
„Mielno - Szko³a.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 526
„Modziel”.
Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
Zasilanie odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 526
„Modziel”.
Planowana budowa linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii nn 0,4 kV.

Mi 34 UT
Mi 35 UT
Mi 36 UT
Mi 37 UT
Mi 38 UT
Mi 39 UT

Planowana budowa linii nn 0,4 kV.
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Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie ochrony gruntów rolnych i lenych
§9
1. Zmiana planu obejmuje 681,0 ha gruntów tym 369,1 ha gruntów na cele zalesienia, 311,3 ha gruntów pochodzenia
mineralnego na cele nierolnicze (z tego kl. IV  2,6 ha, kl. V-VI  303,5 ha i N  5,2 ha) oraz 0,6 ha  Ls.

Wyszczególnienie
Grunty na cele zalesienia
Grunty na cele nierolnicze
Razem

Powierzchnia
gruntów
ogólem
369,1 ha
311,9 ha
681,0 ha

w tym:
grunty rolne
kl. IV
0,7 ha
2,6 ha
3,3 ha

2. Dokonuje siê zmiany przeznaczenie gruntów rolnych
kl. IV-VI o powierzchni 306,1 ha na cele nierolnicze i
nielene. Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze nie
wymaga wydania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie
gruntów z produkcji rolniczej oraz uiszczenia op³at i
nale¿noci.
3. Dokonuje siê zmiany przeznaczenie gruntów rolnych
kl. IV-VI o powierzchni 368,1 ha na cele zalesienia.
4. Grunty lene (Ls) w granicach zmiany planu/podlegaj¹
adaptacji i ochronie.
5. Potencjalnie wystêpuj¹ce oczka wodne podlegaj¹ adaptacji i ochronie (do zachowania w stanie naturalnym).
Rozdzia³ 6
Inne ustalenia
§ 10
1. Zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
2. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed
uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.

grunty rolne
kl. V-VI
367,4 ha
303,5 ha
670,9 ha

N
1,0 ha
5,2 ha
6,2 ha

Ls
0,0 ha
0,6 ha
0,6 ha

3. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nale¿y ograniczyæ do terenu, do którego w³aciciel posiada tytu³
prawny.
Dopuszczalny poziom ha³asu na terenach zabudowy:
a) mieszkaniowej nie powinien przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów pod zabudowê mieszkaniow¹
b) turystyczno  wypoczynkowej nie powinien przekraczaæ wartoci ustalonych na cele rekreacyjno  wypoczynkowe poza miastem.
4. Obj¹æ lokalnym monitoringiem planowane sk³adowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne oraz
teren oczyszczalni cieków.
5. Nale¿y zachowaæ warunki i wymagania niezbêdne dla
ochrony interesów osób trzecich.
Rozdzia³ 7
Przepisy koñcowe
§ 11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 10%.
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§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Lipnica.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

3. Nale¿noci pieniê¿nej  nale¿y przez to rozumieæ
w szczególnoci nale¿noci z tytu³u: sprzeda¿y, op³at
za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d, op³at melioracyjnych, op³at geodezyjnych, czynszu za najem
i dzier¿awê.
§3

Na postawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 142 z 2001 r. poz. 1592, z pón. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z pón. zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:

1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub
czêci, w przypadku ich ca³kowitej nieci¹galnoci, która nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
1) d³u¿nik  osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c
spadkobierców lub nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika,
2) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a egzystencji d³u¿nika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci
lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych
w ust. 1 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika lub z urzêdu.
3. Umorzenie nale¿noci o charakterze cywilnoprawnym
w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane inne osoby (d³u¿nicy solidarni), mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.

§1

§4

1. Uchwa³a okrela zasady i tryb umarzania, odraczania
terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty sp³aty wierzytelnoci, w tym cywilnoprawnych, przypadaj¹cych powiatowym jednostkom organizacyjnym z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pón. zm.) od osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej  zwanych
dalej d³u¿nikami.
2. Przepisy uchwa³y stosuje siê do wierzytelnoci przypadaj¹cych powiatowym jednostkom organizacyjnym,
o których mowa w art. 18-20 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
3. Przepisów uchwa³y nie stosuje siê do wierzytelnoci
przypadaj¹cych powiatowym jednostkom organizacyjnym, których zasady i tryb umarzania, odraczania sp³aty
oraz rozk³adania na raty okrelaj¹ odrêbne przepisy.

1. Do umarzania wierzytelnoci upowa¿nieni s¹:
1) Starosta Lêborski  je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie
przekracza kwoty 100,-z³,
2) Zarz¹d Powiatu Lêborskiego- je¿eli wartoæ wierzytelnoci jest wy¿sza ni¿ okrelona w ust 1 pkt 1,
2. Przez wartoæ wierzytelnoci, o których mowa w ust. 1
rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami i inne
nale¿noci uboczne.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipnica
R. Reszka

1675
UCHWA£A Nr XL/274/2002
Rady Powiatu Lêborskiego w Lêborku
z dnia 20 wrzenia 2002 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty wierzytelnoci powiatowych jednostek
organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa, a tak¿e organów do tego uprawnionych.

§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. Decyzji  nale¿y przez to rozumieæ wyra¿one na pimie
owiadczenie woli, w tym równie¿ umowê (ugodê) o
umorzeniu w ca³oci lub czêci wierzytelnoci, roz³o¿eniu na raty wierzytelnoci lub odroczeniu sp³aty wierzytelnoci.
2. Wierzytelnoci  rozumie siê przez to nale¿noæ pieniê¿n¹ (nale¿noæ g³ówn¹) przypadaj¹c¹ od jednego
d³u¿nika wraz z nale¿nymi odsetkami i kosztami dochodzenia nale¿noci (nale¿noci uboczne) wed³ug stanu w chwili podejmowania decyzji, a je¿eli nale¿noæ
g³ówna zosta³a zap³acona i pozosta³y do zap³aty odsetki i koszty  sumê tych nale¿noci ubocznych.

§5
1. Organ w³aciwy do umarzania wierzytelnoci jest równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych nale¿noci ubocznych na wniosek d³u¿nika.
2. Odstêpuje siê od pobierania naliczonych odsetek za
nieterminowe regulowanie nale¿noci pieniê¿nych, o
których mowa w § 2 pkt 3, je¿eli wartoæ odsetek nie
przekracza miesiêcznie kwoty 5,-z³.
§6
1. Umorzenie czêci wierzytelnoci oznacza umorzenie w
równym stopniu nale¿noci g³ównej, odsetek i nale¿noci ubocznych.
2. W przypadku umorzenia czêci wierzytelnoci okrela
siê termin zap³aty pozosta³ej czêci. Nie dotrzymanie
tego terminu przez d³u¿nika powoduje cofniêcie umorzenia.
§7
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika, mo¿na odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci, roz³o¿yæ na raty p³atnoæ ca³oci lub czêci wierzytelnoci, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes wierzyciela.
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2. Okres odraczania lub rozk³adania na raty nie mo¿e przekroczyæ 12 miesiêcy.
3. Przepisy § 4, 5 i 6 stosuje siê odpowiednio.
§8
Umorzenie wierzytelnoci, o których mowa w § 3 lub
udzielenie ulg w sp³acaniu wierzytelnoci, o których mowa
w § 7, mo¿e byæ cofniête, je¿eli wyjdzie na jaw, ¿e dowody na podstawie których nale¿noci umorzono lub udzielono ulg w ich sp³aceniu okaza³y siê fa³szywe, albo ¿e
d³u¿nik wprowadzi³ w b³¹d, co do okolicznoci, które stanowi³y podstawê umorzenia lub udzielenia ulgi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
og³oszono uchwa³ê.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§9

1677

Umorzenie wierzytelnoci, o której mowa w § 3 oraz
udzielenie ulg, o których mowa w § 7 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno-prawnym  w drodze decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze stosunków cywilnoprawnych  w drodze umowy.

UCHWA£A Nr XXXIX/287/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 27 lutego 2002 r.

§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Kupper

1676
UCHWA£A Nr LIII/1651/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie okrelenia miesiêcznej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach bêd¹cych w³asnoci¹ Ogólnopolskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
w Gdañsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558) oraz art. 28 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070; zm. z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167, Nr 154, poz. 1800) Rada
Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê miesiêczn¹ stawkê czynszu za najem 1 m2
powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach
bêd¹cych w³asnoci¹ Ogólnopolskiego Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego Spó³ki z o.o. w Gdañsku w
wysokoci 7,42 z³.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XLVIII/1450/2002 Rady Miasta
Gdañska z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia
miesiêcznych stawek czynszu regulowanego za najem
lokali mieszkalnych bêd¹cych w³asnoci¹ Ogólnopolskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ki z o.o.
z siedzib¹ w Gdañsku.

w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego bêd¹cego w zasobach Bytowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w Bytowie.
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 padziernika
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z pón.
zm.) Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla zasobów mieszkaniowych Bytowskiego
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w
Bytowie stawkê czynszu regulowanego w wysokoci:
a) 5,30 z³ (s³ownie: piêæ z³otych trzydzieci groszy) za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego dla
budynku B i C z wy³¹czeniem klatek M i N,
b) 5,89 z³ (s³ownie: piêæ z³otych osiemdziesi¹t dziewiêæ
groszy) za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego dla budynku A,
c) 4,40 z³ (s³ownie: cztery z³ote czterdzieci groszy) za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego dla
budynku C klatki M i N poza lokalami opuszczonymi
przez dotychczasowych najemców, gdzie obowi¹zywa³a bêdzie stawka jak w ust. 1 lit.a.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/214/2001 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie okrelenia
stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego bêd¹cego w zasobach Bytowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka
z o.o. w Bytowie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1678, 1679
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ZARZ¥DZENIE Nr 6
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 padziernika 2002 r.

ZARZ¥DZENIE Nr 1
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
z dnia 21 padziernika 2002 r.

w sprawie og³oszenia granic pasa technicznego od strony
Zatoki Gdañskiej na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Na podstawie art. 47 w zwi¹zku z art. 36 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32,
poz. 131, z 1994 r. Nr 27 poz. 96, z 1995 r. Nr 7 poz. 31,
Nr 47 poz. 243, z 1996 r. Nr 34 poz. 145, z 1997 r. Nr 111,
poz. 726, z 1999 r. Nr 70 poz. 778, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, Nr 122 poz. 1321, z 2001 r. Nr 129 poz. 1441,
Nr 138 poz. 1546), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Og³asza siê granice pasa technicznego od strony Zatoki Gdañskiej na terenie Powiatu Nowodworskiego (woj.
pomorskie) poprzez og³oszenie numerów ewidencyjnych
dzia³ek wchodz¹cych w sk³ad pasa technicznego (stan
ewidencyjny na dzieñ 29.08.2002 r.):
1) Miasto: Krynica Morska.
Obrêb: Nowa Karczma:
Ark. Mapy 1  dzia³ki: 1/6, 1/9
Ark. Mapy 2  dzia³ka: 1/8
Ark. Mapy 3  dzia³ki: 20/6, 20/8, 20/9
Obrêb: Krynica Morska:
Ark. Mapy 5  dzia³ki: 686/4, 686/6
Ark. Mapy 6  dzia³ka: 686/7, 686/8, 686/9
Obrêb: Przebrno:
Ark. Mapy 3  dzia³ka: 190/1
Ark. Mapy 4  dzia³ka: 197/1
2) Gmina: Sztutowo:
Obrêb: K¹ty Rybackie:
Ark. Mapy 6  dzia³ki: 783, 784/1
Ark. Mapy 7  dzia³ki: 781/5cz. 785
Ark. Mapy 8  dzia³ki: 362/4, 362/5, 362/6, 786
Obrêb: Sztutowo:
Ark. Mapy 1  dzia³ki: 410/2, 410/6
Ark. Mapy 2  dzia³ka: 410/5
3) Gmina: Stegna
Obrêb: Stegna
Ark. Mapy 4  dzia³ka: 1220/1
Ark. Mapy 5  dzia³ki: 1223/1, 1223/3, 1223/6, 1223/7
Obrêb: Junoszyno:
Ark. Mapy 2  dzia³ka: 52/1
Obrêb: Jantar:
Ark. Mapy 1  dzia³ki: 1/3, 1/5, 1/7
Obrêb: Mikoszewo:
Ark. Mapy 1  dzia³ka: 1/4
§2
Materia³y kartograficzne z naniesion¹ granic¹ pasa technicznego i dane geodezyjne znajduj¹ siê we w³aciwych
Orodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz w archiwum geodezyjnym Urzêdu Morskiego w
Gdyni.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor
I. Jagniszczak

w sprawie okrelenia sta³ych obwodów ochronnych
i obwodów ochronnych na czas okrelony.
Na podstawie art. 28, ust. 5, pkt 1 i 2 ustawy z dnia
6 wrzenia 2002 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129,
poz. 1441) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustanawia siê sta³y obwód ochronny przed ujciem
rzeki Redy ograniczony od zachodu i po³udnia lini¹ brzegow¹, od pó³nocy lini¹ biegn¹c¹ po równole¿niku
54o 39'15N, a od wschodu lini¹ biegn¹c¹ po po³udniku 018o 29'21E.
2. Z zastrze¿eniem ust. 3 w obwodzie ochronnym okrelonym w ust. 1 obowi¹zuje zakaz po³awiania wszystkich organizmów morskich.
3. Okrêgowy Inspektorat Rybo³ówstwa Morskiego w
Gdyni mo¿e zezwoliæ na po³awianie wêgorzy ¿akami i
miero¿ami.
§2
1. Ustanawia siê sta³y obwód ochronny przed ujciem
rzeki Wis³y w rejonie wibna, ograniczony:
a) od strony po³udniowej, linia brzegu,
b) od strony morza, czêci¹ okrêgu zakrelonego promieniem o d³ugoci 1 Mm z punktu o wspó³rzêdnych: 54o21,7' N; 018 57,3' E (g³owica wschodniego
falochronu ujcia Wis³y w rejonie wibna).
2. W obwodzie okrelonym w ust. 1 obowi¹zuje zakaz:
a) po³awiania ryb ³ososiowatych,
b) po³awiania wszystkich organizmów morskich w
okresie od 1 marca do 31 maja.
3. Po³awianie innych ni¿ ryby ³ososiowate organizmów
morskich, z zastrze¿eniem okresu ustalonego w ust. 2
pkt b, mo¿e byæ wykonywane jedynie przy pomocy
¿aków i miero¿y. .
§3
1. Ustanawia siê obwód ochronny na czas okrelony
przed ujciem rzeki P³utnicy, ograniczony:
a) od strony zachodniej i po³udniowej lini¹ brzegu,
b) od strony pó³nocno  wschodniej lini¹ biegn¹c¹ od
punktu o wspó³rzêdnych: 54o 43' 21 N; 018o 24' 36 E
do punktu o wspó³rzêdnych: 54o 44' 21 N; 018o 23'
45 E.
2. W obwodzie ochronnym okrelonym w ust. 1 obowi¹zuje zakaz wykonywania rybo³ówstwa od 20 kwietnia
do 20 czerwca.
§4
1. Ustanawia siê obwód na czas okrelony na obszarze
³owiska Kamerun ograniczony izobat¹ 25 m, torem
wodnym Gdynia  Hel oraz liniami prostymi ³¹cz¹cymi
punkty o wspó³rzêdnych:
1) 54o 36,0' N 018o 48, 8' E (latarnia Hel),
2) 54o 26,5' N 018o 57,6' E (p³awa Z S),
3) 54o 21,7' N 018o 57,3' E (g³owica wschodniego falochronu ujcia Wis³y w rejonie wibna).
2. W obwodzie ochronnym okrelonym w ust. 1 zabra-
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nia siê wykonywania po³owów sprzêtem tra³owym w
okresie od 1 stycznia do 31 marca i od 1 maja do 31
grudnia.
3. Na obszarze obwodu ochronnego okrelonego w
ust. 1, w okresach ustalonych w ust. 2, Okrêgowy Inspektorat Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni mo¿e zezwoliæ na wykonywanie po³owów tra³owych tylko w
sytuacji gdy nie ma tam koncentracji m³odocianych
stadiów ryb i sprzêtu stawnego.
4. W czêci obwodu ochronnego, ograniczonej:
1) od pó³nocy  równole¿nikiem 54o 28' N,
2) od po³udnia  równole¿nikiem 54o 25' N,
3) od wschodu  granic¹ obwodu ochronnego,
4) od zachodu  po³udnikiem 018o 54' E,
dozwolone jest wykonywanie po³owów sprzêtem tra³owym, przy u¿yciu statków rybackich, których d³ugoæ
ca³kowita nie przekracza 19 m.
5. Po³owy, o których mowa w ustêpie 4 mog¹ byæ wykonywane w nastêpuj¹cych okresach:
1) od 1 stycznia do 31 marca,
2) od 1 maja do 31 maja,
3) od 1 padziernika do 31 grudnia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
A. Baczewski

1680
ZARZ¥DZENIE Nr 2
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
z dnia 21 padziernika 2002 r.
w sprawie ochrony rybo³ówstwa, porz¹dku przy po³owach oraz oznakowania sprzêtu rybackiego na Zalewie
Wilanym.
Na podstawie art. 28 ust. 5 pkt 1 i 2, art. 31 ust. 2 i art. 35
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2000 r. o rybo³ówstwie
morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Przepisy zarz¹dzenia stosuje siê do rybo³ówstwa na
Zalewie Wilanym.
§2
1. Dla celów niniejszego zarz¹dzenia wyró¿nia siê w polskiej czêci Zalewu Wilanego:
 czêæ wschodni¹  obejmuj¹c¹ obszar wód od linii
prostej ³¹cz¹cej g³ówki wejciowe portów Piaski i
Frombork do granicy z Federacj¹ Rosyjsk¹,
 czêæ zachodni¹  obejmuj¹c¹ obszar wód na zachód od tej linii.
2. W czêci wschodniej sprzêt po³owowy powinien byæ
wystawiany w liniach prostych biegn¹cych równolegle do granicy z Federacj¹ Rosyjsk¹ z tym, ¿e pierwsza
linia przebiega w odleg³oci 100 m od granicy.
3. Odleg³oci boczne pomiêdzy zestawami sprzêtu po³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wowego wystawianego w liniach wynosz¹ nie mniej
ni¿ 120 m.
4. Odleg³oæ pomiêdzy liniami zestawów sprzêtu po³owowego wynosi nie mniej ni¿ 300 m.
§3
Z zastrze¿eniem § 4 ust. 2 sposób zajmowania miejsc
na ³owisku sprzêtem ¿akowym ustalany jest przez Okrêgowy Inspektorat Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni po
zasiêgniêciu opinii przedstawicieli baz rybackich i podany do wiadomoci w drodze komunikatu.
§4
1. W pasie przybrze¿nym o szerokoci 600 m licz¹c od
granicy z rolinnoci¹ wynurzon¹, od portu Suchacz
poprzez K¹ty Rybackie do portu w Piaskach, odleg³oæ
pomiêdzy zestawami sprzêtu po³owowego wystawionego prostopadle do linii brzegowej nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ d³ugoæ zestawu po³o¿onego bli¿ej l¹du.
2. W pasie wód, o których mowa w ust. 1:
1) nie stosuje siê przepisów § 2 ust. 4 oraz § 3,
2) miejsce na ³owisku zajête zgodnie z przepisami pozostaje w dyspozycji za³ogi ³odzi, która je zajê³a
i utrzymuje na nim sprzêt po³owowy  do koñca roku,
w którym sprzêt ten zosta³ wystawiony.
§5
Z zastrze¿eniem § 4 przy zajmowaniu miejsc na ³owisku nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
1) z zastrze¿eniem pkt 7 miejsca po³owowe zajête przez
za³ogi poszczególnych ³odzi sprzêtem ¿akowym
w sezonie 1995/1996 pozostaj¹ do dyspozycji tych
za³óg,
2) w pierwszym dniu otwarcia Zalewu Wilanego przez
Kapitanat Portu Elbl¹g dla jednostek nie posiadaj¹cych klasy lodowej, rybacy wyp³ywaj¹ na ³owiska
i zajmuj¹ miejsca, o których mowa w pkt 1,
3) pocz¹wszy od drugiego dnia po³owów, z zastrze¿eniem pkt 4, wolne miejsca na ³owiskach mog¹ byæ
zajmowane wy³¹cznie wontonami sandaczowo-leszczowymi i mancami ledziowymi,
4) w przypadku, gdy za³oga ³odzi dysponuj¹ca miejscem, o którym mowa w pkt 1 wystawi obok sieci
stawnych zajmuj¹cych to miejsce zestaw ¿akowy,
sieci te musz¹ byæ niezw³ocznie usuniête z ³owiska,
5) dzieñ rozpoczêcia po³owów ledzi sprzêtem ¿akowym na ³owiskach innych ni¿ okrelone w pkt 1,
podany zostanie do wiadomoci przez Okrêgowy
Inspektorat Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni po
zasiêgniêciu opinii przedstawicieli baz rybackich
Zalewu Wilanego, przy czym za obowi¹zuj¹c¹ przyjmuje siê opiniê 50% przedstawicieli plus jeden g³os,
6) sprzêt ¿akowy, o którym mowa w pkt 5 nale¿y wystawiæ w ci¹gu 7 dni od daty rozpoczêcia po³owów
ledzi tym sprzêtem,
7) z zastrze¿eniem § 14 ust. 1 pkt 9, pocz¹wszy od
ósmego dnia rozpoczêcia po³owów ledzi ¿akami,
ka¿dy rybak ma prawo do zajmowania wolnych
miejsc na ³owiskach dowolnym sprzêtem po³owowym stosowanym na Zalewie zgodnie z przepisami.
Miejsca okrelone w pkt 1 zajête zgodnie z pkt 7
mog¹ byæ zajmowane wy³¹cznie do dnia 5 maja,
8) od dnia 15 lipca do koñca sezonu po³owowego wêgorza, zezwala siê na wystawienie wzd³u¿ osi rod-
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11)
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kowej korytarza pó³nocnego  obwodu ochronnego
okrelonego w § 11 pkt 1a, piêædziesi¹t zestawów ¿akowych w odleg³oci co 200 m. Przedstawiciele baz
rybackich, o których mowa w pkt 5 przeprowadzaj¹
losowanie miejsc po³owowych,
miejsca, o których mowa w pkt 8 podawane s¹ przez
Okrêgowy Inspektorat Rybo³ówstwa Morskiego w
Gdyni do wiadomoci w drodze komunikatu,
przy pe³nym wykorzystaniu nak³adu po³owowego,
armator ³odzi, który uzyska³ licencjê po³owow¹, mo¿e
wystawiæ sprzêt po³owowy w miejscach zajmowanych zgodnie z pkt 1 zwolnionych przez w³aciciela
licencji rezygnuj¹cego z po³owów,
w przypadku obni¿enia nak³adu po³owowego poni¿ej wielkoci okrelonej przepisami w wyniku czego
zostan¹ zwolnione miejsca na ³owisku okrelone w
pkt 1, miejsca te pozostaj¹ do dyspozycji inspektora
rybo³ówstwa morskiego,
miejsca na ³owisku, o których mowa w punkcie 11
mog¹ byæ rozlosowane przez rybaków z bazy armatora, który je opuci³, w uzgodnieniu z inspektorem
rybo³ówstwa morskiego. W przypadku niemo¿noci
uzyskania zgodnej opinii przedstawicieli bazy decyzjê o wykorzystaniu tych miejsc podejmuje inspektor
rybo³ówstwa morskiego.
§6

1. W celu okrelenia iloci sprzêtu po³owowego wystawianego przez poszczególne za³ogi wyró¿nia siê w czêci wschodniej Zalewu dwa akweny:
1) akwen ograniczony:
od zachodu  lini¹ prost¹ ³¹cz¹c¹ g³ówki wejciowe
portu Frombork i Piaski,
od pó³nocnego wschodu  granic¹ Pañstwa,
od pó³nocy i po³udnia  lini¹ brzegow¹ Mierzei Wilanej i po³udniowym korytarzem  obwodem okrelonym w § 11 pkt 1b,
2) akwen po³o¿ony na wschód od po³udniowego korytarza  obwodu ochronnego okrelonego w § 11
pkt 1b, ograniczony lini¹ brzegow¹ i granic¹ Pañstwa,
2. W akwenie okrelonym w ust. 1 pkt 1, za³oga ³odzi mo¿e
wystawiæ po jednym zestawie w ka¿dej z piêciu kolejnych linii przygranicznych.
3. W akwenie okrelonym w ust. 1 pkt 2, za³oga ³odzi mo¿e
wystawiæ po jednym zestawie w pierwszej linii oraz po
dwa zestawy w pozosta³ych liniach.
4. £¹czna iloæ zestawów wystawionych przez za³ogê ³odzi w obu akwenach okrelonych w ust. 1 nie mo¿e
przekraczaæ dwóch zestawów w jednej linii, z wy³¹czeniem linii pierwszej, w której wolno wystawiæ tylko jeden zestaw.
§7
W przypadku wystawienia sprzêtu po³owowego niezgodnie z przepisami § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 za³oga ³odzi
traci prawo do zajêtego miejsca.
§8
Prawid³owoæ zajêcia miejsca na ³owisku stwierdza inspektor rybo³ówstwa morskiego.
§9
1. W celu ³atwego rozpoznania i ustalenia w³aciciela
sprzêtu po³owowego, sprzêt ten powinien byæ oznakowany w sposób nastêpuj¹cy:

1) p³ywaki sieci stawnych umieszczone najbli¿ej ucha
nadbory powinny byæ oznakowane w sposób widoczny i trwa³y oznak¹ ryback¹ ³odzi, która posiada licencjê po³owow¹ i z której wykonywane jest rybo³ówstwo
w imieniu w³aciciela licencji,
2) zestawy sprzêtu okrelonego w pkt 1 powinny posiadaæ na ka¿dym koñcu bojkê z drzewcem wystaj¹cym
150 cm ponad powierzchniê wody, zaopatrzonym w
dwie prostok¹tne chor¹giewki o wymiarach 25x35 cm
umocowane na drzewcu d³u¿szym bokiem w odleg³oci 10 cm od siebie w kolorze:
 górna  czerwonym
 dolna  dowolnym
w czêci rodkowej zestawu w bojkê z drzewcem wystaj¹cym 100 cm ponad powierzchniê wody oraz chor¹giewkê o wymiarach 25x35 cm koloru dowolnego,
3) sznury haczykowe powinny byæ oznakowane jak w
pkt 2 z tym, ¿e nale¿y stosowaæ chor¹giewki:
 górna  w kolorze czarnym
 dolna  w kolorze dowolnym,
4) wszystkie bojki, o których mowa w zarz¹dzeniu, powinny byæ oznakowane w sposób widoczny i trwa³y
oznak¹ ryback¹ okrelon¹ w pkt 1, a bojki umieszczone na koñcu zestawu  dodatkowo tabliczk¹ z oznak¹
ryback¹ ³odzi opisan¹ z obu stron kolorem czarnym na
bia³ym tle umieszczon¹ trwale na drzewcu. Wysokoæ
liter nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 10 cm a gruboæ mniejsza ni¿ 1cm,
5) ¿aki powinny byæ oznakowane w sposób widoczny i
trwa³y oznak¹ ryback¹ ³odzi okrelon¹ w ust. 1 pkt 1
umieszczon¹ na tabliczce umocowanej trwale na tyczce p³otu, posiadaj¹cej z obu stron oznakê ryback¹ namalowan¹ kolorem czarnym na bia³ym tle.
Wysokoæ liter nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 10 cm a gruboæ mniejsza ni¿ 1 cm.
§ 10
1. Sprzêt uszkodzony lub przesuniêty wskutek sztormu
nale¿y bezzw³ocznie poprawnie ustawiæ i oznakowaæ
w ci¹gu pierwszych trzech dni posztormowych.
2. W przypadkach szczególnych Okrêgowy Inspektorat
Rybo³ówstwa Morskiego mo¿e przed³u¿yæ termin, o
którym mowa w ust. 1
§ 11
Ustanawia siê nastêpuj¹ce obwody ochronne (wspó³rzêdne geograficzne podano w uk³adzie RAUNBERG):
1) Obwody ochronne le¿¹ce na ci¹gu gromadnego
przep³ywu ryb:
a) korytarz pó³nocny o szerokoci 1500m ograniczony liniami prostymi biegn¹cymi od granicy Pañstwa w kierunku zachodnim poprzez punkty o
wspó³rzêdnych:
54o 27 '10''N 019o 41' 00''E
54o 27' 02''N 019o 42' 41''E
54o 23' 39''N 019o 35' 23''E
54o 23' 02''N 019o 36' 17''E
do g³ównego toru wodnego i dalej, wzd³u¿ tego toru,
a¿ do stawy wietlnej Gdañsk poprzez punkty o
wspó³rzêdnych:
54o 20' 17'' N 019o 25' 17''E
54o 19' 33'' N 019o 25' 41''E
54o 18' 55'' N 019o 17' 13''E
54o 18' 09'' N 019o 17' 33''E
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Z zastrze¿eniem § 5 pkt 8 w obwodzie tym, nie wolno wystawiaæ ¿adnego sprzêtu po³owowego.
b) korytarz po³udniowy o szerokoci 600 metrów ograniczony liniami prostymi biegn¹cymi od granicy
Pañstwa w kierunku zachodnim poprzez punkty o
wspó³rzêdnych:
54o 26' 55'' N 019o 44' 05'' E
54o 26' 53'' N 019o 44' 37'' E
54o 25' 46'' N 019o 44' 02'' E
54o 25' 41'' N 019o 44' 33'' E
54o 23' 56'' N 019o 41' 43'' E
54o 23' 46'' N 019o 42' 10'' E
W obwodzie tym, w ci¹gu ca³ego roku nie wolno wystawiaæ ¿adnego sprzêty po³owowego.
2) Obwód ochronny sandacza i leszcza w rejonie miejscowoci Ró¿e Pole wyznaczony od strony po³udniowo-zachodniej lini¹ brzegow¹ a z pozosta³ych stron liniami prostymi biegn¹cymi przez punkty o wspó³rzêdnych:
54o 25' 41'' N019o 44' 33''E
54o 25' 46'' N019o 44' 02'' E
54o 23' 56'' N019o 41' 43'' E
54o 23' 23'' N010o 43' 03'' E
W obwodzie tym zabrania siê uprawiania rybo³ówstwa
w okresie od 10 kwietnia do 20 czerwca.
3) Obwód ochronny sandacza w rejonie Kadyn wyznaczony wspó³rzêdnymi:
54o 19' 12'' N019o 29' 50'' E
54o 19' 46'' N019o 28' 51'' E
54o 18' 38'' N019o 27' 11''E
54o 18' 10'' N019o 28' 04''E
W obwodzie tym zabrania siê uprawiania rybo³ówstwa
w okresie od 10 kwietnia do 20 czerwca.
4) Obwód ochronny leszcza w rejonie przyujciowym rzeki Elbl¹g obejmuj¹cy:
 pas wody o szerokoci 250 m równoleg³y do zachodniego brzegu rzeki pocz¹wszy od punktu o wspó³rzêdnych 54o 17' 04''N; 019o 24' 49''E na wysokoci
stawy wietlnej (zielonej latarni) na g³owicy zachodniego falochronu grobli przy ujciu rzeki Elbl¹g do
punktu o wspó³rzêdnych 54o 15' 27''N; 019o 23' 33''E
na wysokoci stawy wietlnej (czerwonej latarni).
W obwodzie tym zabrania siê wykonywania rybo³ówstwa w okresie od 10 kwietnia do 20 czerwca.
5) Obwód ochronny leszcza w zatoce przyujciowej rzeki
Elbl¹g obejmuj¹cy:
 po³udniow¹ czêæ zatoki odciêt¹ od pó³nocy lini¹
prost¹ prostopad³¹ do zachodniego brzegu rzeki biegn¹c¹ od stawy wietlnej (czerwonej latarni) tj. od
punktu o wspó³rzêdnych 54o 15' 27''N; 019o 23'33''E
do punktu o wspó³rzêdnych 54o 15' 24''N;
019o 24'00'' E na przeciwleg³ym brzegu.
W obwodzie tym zabrania siê wykonywania rybo³ówstwa w okresie od 10 kwietnia do 20 czerwca.
6) Obwód ochronny sandacza ograniczony:
 lini¹ zachodniego falochronu grobli przy ujciu rzeki Elbl¹g od stawy wietlnej na g³owicy falochronu
(zielonej latarni) 1500 m w kierunku po³udniowym
oraz liniami prostymi ³¹cz¹cymi punkty o wspó³rzêdnych:
54o 16' 34'' N 019o 22' 18'' E
54o 17' 19'' N 019o 22' 37'' E
W obwodzie tym zabrania siê wykonywania rybo³ówstwa w okresie od 10 kwietnia do 20 czerwca.
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7) Obwód ochronny sandacza w rejonie Stawy Gdañsk
ograniczony liniami prostymi ³¹cz¹cymi punkty o
wspó³rzêdnych:
54o 17' 34'' N 019o 20'00'' E
54o 17' 34''N
019o 17' 00''E
o
54 18'34''N
019o 17' 00''E
54o 18' 34''N
019o 20' 00''E
W obwodzie tym zabrania siê wykonywania rybo³ówstwa w okresie od 10 kwietnia do 20 czerwca.
8) Obwód ochronny sandacza w rejonie Przebrna ograniczony:
 od pó³nocy lini¹ brzegow¹ od punktu 019o 22' 00''E
do punktu 019o 25' 00''E oraz liniami prostymi ³¹cz¹cymi punkty o wspó³rzêdnych:
54o 20' 15''N 019o 22' 00''E
54o 21'00''N 019o 25' 00''E
W obwodzie tym zabrania siê wykonywania rybo³ówstwa w okresie od 10 kwietnia do 20 czerwca.
9) Obwód ochronny troci w rejonie ujcia rzeki Baudy
ograniczony:
 pó³kolem o promieniu 250 m zakrelonym w kierunku Zalewu z punktu le¿¹cego w rodku linii ³¹cz¹cej naturalne brzegi ujcia rzeki.
W obwodzie tym zabrania siê uprawiania rybo³ówstwa w okresie od 15 sierpnia do 31 grudnia.
10) Obwód ochronny troci w rejonie ujcia rzeki Narusy
ograniczony:
 pó³kolem o promieniu d³ugoci 250 m zakrelonym
w kierunku Zalewu z punktu le¿¹cego w rodku linii ³¹cz¹cej naturalne brzegi ujcia rzeki.
W obwodzie tym zabrania siê uprawiania rybo³ówstwa w okresie od 15 sierpnia do 31 grudnia.
11) Obwód ochronny troci w rejonie ujcia rzeki Pas³êki
ograniczony pó³kolem o promieniu d³ugoci 250 m
zaokr¹glonym w kierunku Zalewu z punktu le¿¹cego
w rodku linii ³¹cz¹cej naturalne brzegi ujcia rzeki.
W obwodzie tym, zabrania siê uprawianie rybo³ówstwa w okresie od 15 sierpnia do 31 grudnia.
§ 12
Ryby z³owione w okresie ochronnym oraz ryby niewymiarowe  je¿eli s¹ ¿ywe, nale¿y wypuciæ do wody w
miejscu z³owienia, bezporednio po uwolnieniu z sieci, z
zachowaniem wszelkich rodków ostro¿noci, tak aby nie
posnê³y.
§ 13
1. Inspektor rybo³ówstwa morskiego dokonuje przegl¹du sprzêtu rybackiego w ka¿dej bazie rybackiej przed
rozpoczêciem sezonu po³owowego.
2. Uprawniony do wykonywania rybo³ówstwa w³aciciel
sprzêtu po³owowego zobowi¹zany jest do przygotowania sprzêtu i przedstawienia go do kontroli w czasie
okrelonym przez inspektora rybo³ówstwa.
§ 14
1. Zabrania siê:
1) po³owu sandacza (Stizostedion lucioperca L.) i leszcza (Abramis brama L.) w okresie od 20 kwietnia do
10 czerwca,
2) po³owu ni¿ej wymienionych gatunków ryb, je¿eli ich
d³ugoæ mierzona od pocz¹tku g³owy do koñca najd³u¿szego promienia p³etwy ogonowej, wynosi
mniej ni¿:
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 u ³ososia (Salmo salar L.)  60 cm,
 u troci (Salmo trutta L.)  50 cm,
 u wêgorza (Anguilla anguilla L.)  50 cm,
 u sandacza (Stizostedion lucioperca L.)  46 cm,
 u leszcza (Abramis brama L.)  35 cm,
 u lina (Tinca tinca)  28 cm,
 u certy (Vimba vimba L.)  30 cm,
 u karasia (Carassius carassius L.)  20 cm,
 u szczupaka (Esox lucius L.)  45 cm,
 u karpia (Cyprinus carpio L.)  30 cm,
3) posiadanie na ³odzi narzêdzi po³owu, których u¿ywanie jest zabronione w danym miejscu i czasie,
4) posiadanie na ³odzi ryb w okresie ich ochrony,
5) posiadanie na ³odzi ryb niewymiarowych,
6) konserwacji sprzêtu po³owowego niedozwolonymi
preparatami chemicznymi,
7) wystawianie sprzêtu po³owowego w odleg³oci
mniejszej ni¿ 100 m od osi toru wodnego,
8) wystawiania sprzêtu po³owowego w szachownicê
oraz inaczej ni¿ w linii prostej,
9) w czasie okrelonym w pkt 1 stosowania innego
sprzêtu po³owowego ni¿ ¿aki i niewody stawne
2. Okres o którym mowa w ust. 1 pkt 1 mo¿e byæ zmieniony w zale¿noci od warunków hydrometeorologicznych w danym roku z tym, ¿e ka¿dorazowa zmiana bêdzie podawana do wiadomoci w drodze komunikatu.
§ 15
Czêstotliwoæ podbierania sprzêtu po³owowego powinna zapewniæ utrzymanie przydatnoci z³owionych ryb
do obrotu i spo¿ycia, oraz zapobiegania niêciu ich w wodzie.
§ 16
Podczas ka¿dego podbioru sprzêtu po³owowego
wszystkie z³owione ryby nale¿y z niego usun¹æ.
§ 17
W przypadku po³owu i niêcia w wystawionym sprzêcie po³owowym ryb niewymiarowych lub bêd¹cych w
okresie ochrony, nale¿y zwiêkszyæ czêstotliwoæ podbioru sprzêtu, uczyniæ go nie³ownym lub usun¹æ z ³owiska.
§ 18
Zarz¹dzenie niniejsze wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Warmiñsko-Mazurskiego i Województwa Pomorskiego.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
A. Baczewski

1681
ZARZ¥DZENIE Nr 3
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
z dnia 21 padziernika 2002 r.
w sprawie okresów i wymiarów ochronnych organizmów morskich w wodach wewnêtrznych Zatoki Gdañskiej.
Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzenia

2001 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dzenie dotyczy czêci Zatoki Gdañskiej zamkniêtej lini¹ podstawow¹ biegn¹c¹ od punktu o wspó³rzêdnych 54o 37'36'' szerokoci geograficznej pó³nocnej i 18o
49'18'' d³ugoci geograficznej wschodniej (na Mierzei
Helskiej) do punktu o wspó³rzêdnych 54o 22'12'' szerokoci geograficznej pó³nocnej i 19o 21'00'' d³ugoci geograficznej wschodniej (na Mierzei Wilanej).
§2
1. Ustanawia siê wymiary ochronne dla nastêpuj¹cych
gatunków ryb:
1) certy (Vimba vimba L.)  30 cm,
2) dorsza (Gadus morrhua L.)  35 cm,
3) g³adzicy (Pleuronectes platessa L.)  25 cm,
4) leszcza (Abramis brama L.)  40 cm,
5) ³ososia (Salmo salar L.)  60 cm,
6) okonia (Perca fluviatilis L.)  17 cm,
7) p³oci (Rutilus rutilus L.)  20 cm,
8) pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.)
 40 cm,
9) sandacza (Stizostedion lucioperca L.)  45 cm,
10) siei (Coregonus lavaretus L.)  40 cm,
11) skarpia (Psetta maxima L.)  30 cm,
12) nag³ada (Scophthalmus rhombus L.)  30 cm,
13) storni (Platichthys flesus L.)  25 cm,
14) szczupaka (Esox lucius L.)  45 cm,
15) ledzia (Clupea harengus L.)  16 cm,
16) troci (Salmo trutta L.)  50 cm,
17) wêgorza (Anguilla anguilla L.)  40 cm,
18) zimnicy (Limanda limanda L.)  25 cm.
2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala siê,
mierz¹c d³ugoæ ryby, w stanie wie¿ym, od pocz¹tku
jej g³owy do koñca p³etwy ogonowej.
§3
Ustanawia siê okresy ochronne dla nastêpuj¹cych gatunków ryb:
1) skarpia i nag³ada  w terminie od dnia 1 czerwca do
dnia 31 lipca,
2) g³adzicy i storni  w terminie od dnia 15 lutego do
dnia 15 maja,
3) dorsza  w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31
sierpnia,
4) sandacza  w terminie od dnia:
a) 10 kwietnia do dnia 31 maja na zachód od po³udnika 19o 00' d³ugoci geograficznej wschodniej,
b) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na wschód od
po³udnika 19o 00' d³ugoci geograficznej wschodniej.
§4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
A. Baczewski
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UCHWA£A Nr XXXII/215/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 28 lutego 2002 r.

Sygn.akt II SA/Gd 676/00
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 26 wrzenia 2002 r.
Naczelny S¹d Administracyjny Orodek Zamiejscowy
w Gdañsku w sk³adzie nastêpuj¹cym:
Przewodnicz¹cy: Sêdzia NSA Zdzis³aw Kostka
Sêdziowie: NSA Marek Gorski
NSA Jacek Hyla (spr.)
Protokolant: Mariola Branicka
po rozpoznaniu w dniu 26 wrzenia 2002 r.
sprawy ze skargi Izabeli i Marka H.
na uchwa³ê Rady Miejskiej w Starogardzie Gdañskim
z dnia 23 lutego 2000 r. Nr XVIII/196/2000
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stwierdza niewa¿noæ zaskar¿onej uchwa³y i zas¹dza
od Rady Miejskiej w Starogardzie Gdañskim na rzecz skar¿¹cych Izabeli i Marka H. kwotê 10 z³. (dziesiêæ z³otych)
tytu³em zwrotu kosztów postêpowania.
Na oryginale w³aciwe podpisy
Za zgodnoæ
Sekretarz S¹du
Podpis nieczytelny

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXX/197/01 Rady Gminy Damnica z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie op³at za wodê
pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i za cieki wprowadzane do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) i § 3 pkt 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzania cieków (Dz. U. Nr 151 poz. 716) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXX/197/01 Rady Gminy Damnica z dnia
11 grudnia 2001 r. w sprawie op³at za wodê pobieran¹
z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i za cieki
wprowadzane do zbiorczych urzadzeñ kanalizacyjnych na
terenie gminy Damnica wprowadza siê nastepuj¹ce zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Ustala siê cenê 1 m3 wody pobieranej z wodoci¹gu
komunalnego w gminie Damnica w wysokoci 1,38
z³/m3 brutto.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
oraz Zak³adowi Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w S³upsku.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 lutego 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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