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UCHWA£A Nr XLI/295/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie powo³ania zak³adu bud¿etowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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), art. 19
ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 zm.: z 1999 r. Nr 38 poz.
360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z
2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136 Nr 48 poz. 550, Nr 95
poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 oraz z
2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr
98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116 i Nr 125
poz. 1368, Nr 145 poz. 1623) Rada Miasta Helu uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Powo³uje siê z dniem 1 czerwca 2002 r. zak³ad bud¿etowy pod nazw¹ Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Helu, zwany dalej w treci uchwa³y zak³adem.
2. Siedzib¹ zak³adu bêdzie budynek hali sportowo  widowiskowej przy ul. Wiejskiej.
3. Przedmiotem dzia³ania zak³adu bêdzie wiadczenie
us³ug w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
4. ród³em przychodów zak³adu bêd¹ dotacje celowe
oraz przychody z dzia³alnoci gospodarczej.
5. ród³a przychodów stanowi¹ podstawê utrzymania
zak³adu i pokrycia jego rozchodów.
6. Zak³ad bêdzie rozlicza³ siê z bud¿etem miasta w dziale
926  Kultura fizyczna i sport, na podstawie rocznego
planu przychodów i rozchodów.
§2
Zatwierdza siê statut zak³adu, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Helu.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLI/295/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
STATUT
Zak³adu bud¿etowego pod nazw¹
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI W HELU
I. Postanowienia ogólne
1. Siedzib¹ zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Miejski
Orodek Sportu i Rekreacji w Helu, zwanego dalej zak³adem, jest budynek hali sportowo widowiskowej
przy ul. Wiejskiej.
2. Zak³ad zarz¹dza i dysponuje wydzielon¹ czêci¹ mienia komunalnego.
3. Podstaw¹ gospodarki finansowej zak³adu jest roczny
plan finansowy, obejmuj¹cy przychody i rozchody oraz
stan rodków obrotowych i rozliczenie z bud¿etem Gminy Hel. Plan finansowy zak³adu zatwierdza Zarz¹d Miasta Helu.
Zak³ad stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczoci dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów podzia³u okrelone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków bud¿etowych, tj. Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków bud¿etowych
oraz innych przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59,
poz. 688).
4. Zak³ad posiada odrêbny rachunek bankowy.
Z rachunku bankowego zak³ad mo¿e dokonywaæ wyp³at do wysokoci rodków zgromadzonych na tym
rachunku.
II. Przedmiot, zakres i teren dzia³alnoci
1. Przedmiotem dzia³ania zak³adu jest:
 wiadczenie us³ug w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
 administrowanie miejskimi obiektami i urz¹dzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, w tym w szczególnoci hal¹ sportowo-widowiskow¹,
 organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
2. Terenem dzia³ania zak³adu jest obszar Gminy Hel.
III. Kierownictwo zak³adu, organizacja
1. Na czele zak³adu stoi kierownik powo³ywany i odwo³ywany przez Zarz¹d Miasta Helu.
2. Kierownik zak³adu dzia³a zgodnie z przepisami prawa,
podejmuj¹c samodzielnie decyzje i ponosi za nie od-
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powiedzialnoæ, w tym w szczególnoci w zakresie nawi¹zywania i rozwi¹zywania stosunków pracy.
3. G³ówny Ksiêgowy zak³adu jest powo³ywany i odwo³ywany przez Zarz¹d Miasta Helu na wniosek kierownika
zak³adu.
4. Organizacjê zak³adu okrela schemat organizacyjny
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego statutu*.
IV. Mienie zak³adu i jego przedstawicielstwo
1. Za prawid³owe gospodarowanie mieniem zak³adu odpowiedzialny jest kierownik zak³adu, który samodzielnie podejmuje w tym zakresie decyzje i podpisuje
umowy chyba, ¿e przepis prawa stanowi inaczej. Zarz¹d Miasta Helu mo¿e okreliæ w jakich sprawach Kierownik zak³adu ma obowi¹zek uzyskania zgody Zarz¹du przed zajêciem decyzji.
2. Do zawarcia przez kierownika zak³adu umowy cywilnoprawnej lub dokonania innej czynnoci, której wartoæ przekracza 3.000,00 z³ (trzy tysi¹ce z³otych) wymagana jest zgoda Zarz¹du Miasta Helu.
3. Kierownik zak³adu mo¿e ustanowiæ i odwo³aæ w formie pisemnej pe³nomocnika do dzia³ania w jego imieniu w oznaczonej czynnoci.
V. Nadzór nad zak³adem
1. Nadzór nad zak³adem sprawuje Zarz¹d Miasta Helu.
2. Rada Miasta Helu raz w roku dokonuje oceny dzia³alnoci zak³adu na podstawie sprawozdania przedstawionego przez kierownika zak³adu, sporz¹dzonego w
oparciu o wyniki zak³adu.
3. Regulamin organizacyjny pracy i p³acy w zak³adzie oraz
jego zmiany zatwierdza Zarz¹d Miasta Helu.
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UCHWA£A Nr XXVI/271/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragmenty obrêbu geodezyjnego Podjazy w gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 7-11, art. 26, art. 28-29 i art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz.
412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154
poz. 1804) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz.
220) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹
zawarte w siedmiu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 7. S¹ to:
1) przeznaczenie terenu  1,
*) Za³¹cznika nie publikuje siê.
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2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2,
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3,
4) zasad i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4,
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5,
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6,
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7.
2. Grupa oznaczona numerem 8. zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego,
obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji, nale¿¹cych do
której z grup, o których mowa w § 1 ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji w tej grupie.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób oznaczania i numeracji
terenów elementarnych wyró¿nionych w planie:
1) ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie
planu i na rysunku planu numerem adresowym sk³adaj¹cym siê z trzech liczb gdzie:
a) pierwsza liczba oznacza numer obrêbu geodezyjnego,
b) druga liczba oznacza rok podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do opracowywania planu,
c) trzecia liczba oznacza kolejny numer terenu elementarnego w obrêbie geodezyjnym,
2) w granicach terenu elementarnego mog¹ byæ wyodrêbnione liniami podzia³u wewnêtrznego obszary oznakowane numerem ustalenia szczegó³owego
obowi¹zuj¹cym tylko w tym wydzieleniu wewnêtrznym,
3) oznaczenia literowe w tekcie i na rysunku planu
ustalaj¹ przeznaczenie terenu.
§3
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30 stopni,
2) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi
ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹ doby,
3) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), korzystnie oddzia³ywuj¹ca na system przyrodniczy. Do powierzchni tej zalicza siê równie¿ powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
4) teren elementarny  fragment terenu gminy wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe
planu,
5) wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu)
dodatkowe ustalenia szczegó³owe,
6) wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowla-
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nego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu tego
obiektu (z wy³¹czeniem komina),
7) zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej z
produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej
z budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
(lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego
przeznaczonego do przechowywania p³odów rolnych
wyprodukowanych u siebie,
8) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu dopuszczony na czas okrelony tj. do czasu realizacji zagospodarowania docelowego. Przez tymczasowe obiekty budowlane rozumienie
siê tymczasowe obiekty budowlane wg ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pón. zm.).
Rozdzia³ 2. Przepisy szczegó³owe
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Podjazy:
§4
Dla terenu elementarnego 06.01.03. (czêæ dzia³ki Nr
295/5 i dzia³ki Nr 775, 785, 786, 787, 788, 789, o powierzchni ³¹cznie 1,7513 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 06.01.03., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 06.01.03. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.03. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. ZP
przeznacza siê pod zieleñ parkow¹.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KX
przeznacza siê dla dojazdu do dzia³ek budowlanych i na plac do zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych
dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5 x 12,5 m.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KP
przeznacza siê dla ci¹gu pieszego o szerokoci
3 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.5.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.5. TW
przeznacza siê na ujêcie wody wspólne dla ca³ego zespo³u zabudowy.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych.

Poz. 78

2.3.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 6
metrów od linii rozgraniczaj¹cych dojazdu, oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KX.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) Zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy na wydzielonych, istniej¹cych w dniu
uchwalenia planu dzia³kach o powierzchni mniejszej ni¿ 1 000 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Obowi¹zuje wjazd na wszystkie dzia³ki budowlane
bezporednio z dojazdu oznaczonego na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu
planu) 1.3. KX.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê sieci¹ wodoci¹gow¹ ze
wspólnego dla ca³ego zespo³u zabudowy ród³a
wody zlokalizowanego na terenie oznaczonym na
rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w
rozumieniu planu) 1.5. TW.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 2000 m2 zaopatrywanych w wodê z indywidualnych róde³ wody
i na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 zaopatrywanych w wodê z sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
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7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a
z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci
ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych
i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest w obrêbie zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia. Teren elementarny 06.01.03. znajduje siê czêciowo w oznaczonej na rysunku
planu strefie 100 m od brzegów jeziora.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla ca³ego
terenu elementarnego 06.01.03.
§5
Dla terenu elementarnego 06.01.04. (dzia³ki nr 768, 769,
o powierzchni ³¹cznie 0,1743 ha) uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 06.01.04., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 06.01.04. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.04. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Ca³y teren elementarny 06.01.04. przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
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3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Z zastrze¿eniem ustalenia 4.1., obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.2.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ca³y teren elementarny 06.01.04. stanowi jedn¹ nieruchomoæ budowlan¹. Obowi¹zuje zakaz wydzielania nowych dzia³ek budowlanych, dróg i dojazdów.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.2.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.3.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.4.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.5.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.6.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
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sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest w obrêbie zwartej zabudowy wsi,
o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla terenu
elementarnego 06.01.04.
§6
Dla terenu elementarnego 06.01.05. (dzia³ka Nr 7/27 o
powierzchni 1,7667 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 06.01.05., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 06.01.05. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.05. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8 do szerokoci
10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi dojazdowej
przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 7/21 do
szerokoci 8m w liniach rozgraniczaj¹cych i na
rozbudowê placu po³o¿onego w dniu uchwalenia planu na dzia³ce oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 7/10 do wymiarów 10 x 20 m.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KD
przeznacza siê na rozbudowê placu do zawracania samochodów po³o¿onego w dniu uchwalenia planu na dzia³ce oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 7/4 do wymiarów 12,5 x 12,5 m.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ przydro¿nych i ródpolnych.
2.3.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 30 metrów od po³udniowej granicy dzia³ki.
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3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
6.2.Obowi¹zuje zakaz bezporednich wjazdów na dzia³ki budowlane z drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrele-
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nia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych
w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia
wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest w obrêbie zwartej zabudowy wsi,
o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 30% dla ca³ego terenów oznaczonych na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu
planu) 1.1. ML, 1.3. KD, 1.4. KD.;
b) 0% dla ca³ego terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD.
§7
Dla terenu elementarnego 06.01.06. (dzia³ka nr 9/5, o
powierzchni 2,0988 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 06.01.06., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 06.01.06. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.06. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 9/3 do szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ przydro¿nych i ródpolnych.
2.3.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 30 metrów od granicy lasu.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
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a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny
k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie
nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.2.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.3.Na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.4.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.5.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.6.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.7.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczania obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d)
rozporz¹dzenia.
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3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 30% dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.1.ML;
b) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2.KD.
§8
Dla terenu elementarnego 06.01.07. (czêæ dzia³ki nr
10/2, o powierzchni 2,4423 ha) uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 06.01.07., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 06.01.07. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.07. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD
przeznacza siê na drogê dojazdow¹ o szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych, urz¹dzon¹
jako jednojezdniowa dwupasowa.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KX
przeznacza siê dla dojazdu z drogi dojazdowej
oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie
wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD i na
plac do zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5 x 12,5 m.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD i 10
m od linii rozgraniczaj¹cej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KX.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 30 metrów od granicy lasu.
3.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej dzia³ce budowlanej.
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3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 200 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego
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krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych
i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia
obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy
wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.1.ML, 1.3. KX;
b) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2.KD.
§9
Dla terenu elementarnego 06.01.08. (dzia³ki nr 59/1 i 63,
o powierzchni ³¹cznie 1,77 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 06.01.08., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 06.01.08. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.08. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 64 do szerokoci
10 m w liniach rozgraniczaj¹cych, i na organizacje skrzy¿owania.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 94 do szerokoci
10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX
przeznacza siê dla drogi dojazdowej o szerokoci 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych, urz¹dzonej
jako ci¹g pieszo-jezdny.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.4. KX.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 30 metrów od granicy lasu.
3.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznacze-
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nia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczania obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
8.2.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 64 jest
drog¹ gminn¹.
8.3.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 94 jest
drog¹ gminn¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.1.ML, 1.4. KX;
b) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2.KD, 1.3. KD.
§ 10
Dla terenu elementarnego 06.01.09. (dzia³ka nr 152/7,
o powierzchni 0,6528 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 06.01.09., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 06.01.09. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.09. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX
przeznacza siê dla dojazdu z drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 158. Ustala siê wymiary 10,0 x 15,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych
dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody 
2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ przydro¿nych i ródpolnych.
2.3.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów
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melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla
przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.4.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 15 metrów od krawêdzi jezdni drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 158;
b) 30 metrów od granicy lasu.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
6.2.Obowi¹zuje wjazd na wszystkie dzia³ki budowlane
bezporednio z dojazdu oznaczonego na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu
planu) 1.2. KX.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.

 331 

Poz. 78

7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci
ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych
i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów
chronionego krajobrazu, okrelenia granic
parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³
nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d)
rozporz¹dzenia.
8.2.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 158 jest
drog¹ gminn¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% dla ca³ego
terenu elementarnego 06.01.09.
§ 11
Dla terenu elementarnego 06.01.10. (czêæ dzia³ki nr
388/20, o powierzchni 1,6502 ha) uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 06.01.10., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 06.01.10. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.10. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. TW
przeznacza siê na ujêcie wody wspólne dla ca³ego zespo³u zabudowy.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 391/16 do szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
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1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX przeznacza siê dla dojazdu z drogi przebiegaj¹cej w dniu
uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 391/16 i na plac do zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g
pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5 x 12,5 m.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w
rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu
planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci
15 metrów od linii rozgraniczaj¹cej poszerzonej drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 391/16.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 200 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê sieci¹ wodoci¹gow¹ ze
wspólnego dla ca³ego zespo³u zabudowy ród³a
wody zlokalizowanego na terenie oznaczonym na
rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w
rozumieniu planu) 1.2. TW.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
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7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a
z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci
ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych
i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d)
rozporz¹dzenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% dla ca³ego
terenu elementarnego 06.01.10.
§ 12
Dla terenu elementarnego 06.01.11. (dzia³ka nr 391/94,
o powierzchni 1,0112 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 06.01.11., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 06.01.11. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.11. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. TW
przeznacza siê na ujêcie wody wspólne dla ca³ego zespo³u zabudowy.
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1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w
dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 397 do szerokoci 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX przeznacza siê dla dojazdu z drogi przebiegaj¹cej w dniu
uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 397 i na plac do zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g
pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5 x 12,5 m.
1.5.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.5. KP przeznacza siê na ci¹g pieszy o szerokoci 3 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w
rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu
planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.2.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
3.3.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 5 metrów od linii redniego napiêcia 15 kV przebiegaj¹cej przez teren opracowania w dniu uchwalenia planu.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
6.2.Obowi¹zuje wjazd na wszystkie dzia³ki budowlane
bezporednio z dojazdu oznaczonego na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu
planu) 1.4. KX.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
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7.2.Zaopatrzenie w wodê sieci¹ wodoci¹gow¹ ze
wspólnego dla ca³ego zespo³u zabudowy ród³a wody zlokalizowanego na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. TW.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu
realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3
na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a
z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci
ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych
i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d)
rozporz¹dzenia.
8.2.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 397 jest
drog¹ gminn¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1.
ML, 1.2. TW, 1.4. KX, 1.5. KP;
b) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD.
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Dla terenu elementarnego 06.01.12. (czêæ dzia³ki nr
392, o powierzchni 5,6647 ha) uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 06.01.12., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 06.01.12. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 06.01.12. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1.RL,
RP pozostaje w dotychczasowym u¿ytkowaniu
lenym lub rolnym.
1.2.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2. UCt, z zastrze¿eniem ustalenia 4.1., obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy innej ni¿ us³ug
turystyki i sportu zwi¹zanych z k¹pieliskiem, przystani¹ turystyczn¹ lub ryback¹, albo stanic¹ wodn¹.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. ZI,
przeznacza siê dla zieleni izolacyjnej. Na terenie
wydzielenia wewnêtrznego obowi¹zuje zakaz
lokalizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz parkingów i dojazdu na dzia³kê.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. ML,
z zastrze¿eniem ustalenia 4.1., przeznacza siê pod
jednorodzinn¹ zabudowê mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.5.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.5. TW
przeznacza siê na ujêcie wody wspólne dla ca³ego zespo³u zabudowy.
1.6.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.6. KD
przeznacza siê dla drogi dojazdowej o szerokoci 10m w liniach rozgraniczaj¹cych urz¹dzonej
jako jednojezdniowa dwupasowa.
1.7.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.7 KX
przeznacza siê dla dojazdu z drogi oznaczonej
na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
(w rozumieniu planu) 1.6. KD. Ustala siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala
siê wymiary placu do zawracania samochodów
na 12,5 x 12,5 m.
1.8.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Ustala siê minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) na:
a) 60% powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
(w rozumieniu planu) 1.2. UCt;
b) 70% powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
(w rozumieniu planu) 1.3. ZI;
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c) 70% powierzchni dzia³ki dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. ML;
2.2.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
2.3.Zakaz wprowadzania ogrodzeñ w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5 m od linii brzegowej jeziora
2.4.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ przydro¿nych i ródpolnych.
2.5.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 6
metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej
oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.6. KD.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 30 metrów od granicy lasu.
3.3.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. ML
obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.4.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. ML
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
3.5.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. UCt
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 350 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 4.1. mo¿e
stanowiæ dzia³kê budowlan¹ pod warunkiem uzyskania dostêpnoci do drogi publicznej.
4.2.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. ML
ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
4.3.Na ca³ym terenie wydzielenia wewnêtrznego (w rozumieniu planu) 1.2.UCt obowi¹zuje zachowanie
dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
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6.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. UCt
obowi¹zuje zapewnienie minimum jednego miejsca postojowego na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej
obiektu us³ugowego.
6.2.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. ML
obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê sieci¹ wodoci¹gow¹ ze
wspólnego dla ca³ego zespo³u zabudowy ród³a
wody zlokalizowanego na terenie oznaczonym na
rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w
rozumieniu planu) 1.5. TW.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczania obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
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Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia. Teren znajduje siê czêciowo w oznaczonej na rysunku planu strefie 100m od brzegów jeziora, oraz w strefie 30m od granicy lasu.
8.2.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu podzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 397 jest
drog¹ gminn¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1.
RL, RP;
b) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.
UCt, 1.3. ZI, 1.4. ML, 1.5. TW, 1.6. KD, 1.7. KX.
Dzia³ 3. Przepisy koñcowe
§ 14
Na obszarze objêtym niniejsz¹ miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno uchwalonego uchwa³¹ Nr XIII/77/91 Rady
Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia 1991 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19, poz. 137 z 1991 r.
§ 15
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej wraz z rysunkiem planu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w
Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów, wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 15 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

79
UCHWA£A Nr XXVI/274/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragmenty obrêbu geodezyjnego ¯akowo w gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 7-11, art. 26, art. 28-29 i art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-
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strzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz.
412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr
14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154
poz. 1804) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23
poz. 220) Rada Gminy Sulêczyno uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹
zawarte w siedmiu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 7. S¹ to:
1) przeznaczenie terenu  1,
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2,
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3,
4) zasad i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4,
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5,
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6,
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7.
2. Grupa oznaczona numerem 8. zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego,
obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji, nale¿¹cych do
której z grup, o których mowa w § 1 ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji w tej grupie.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób oznaczania i numeracji
terenów elementarnych wyró¿nionych w planie:
1) Ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie
planu i na rysunku planu numerem adresowym sk³adaj¹cym siê z trzech liczb gdzie:
a) pierwsza liczba oznacza numer obrêbu geodezyjnego,
b) druga liczba oznacza rok podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do opracowywania planu,
c) trzecia liczba oznacza kolejny numer terenu elementarnego w obrêbie geodezyjnym.
2) W granicach terenu elementarnego mog¹ byæ wyodrêbnione liniami podzia³u wewnêtrznego obszary oznakowane numerem ustalenia szczegó³owego
obowi¹zuj¹cym tylko w tym wydzieleniu wewnêtrznym.
3) Oznaczenia literowe w tekcie i na rysunku planu
ustalaj¹ przeznaczenie terenu.
§3
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30 stopni.
2) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³-
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3)
4)

5)

6)

7)
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ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), korzystnie oddzia³ywuj¹ca na system przyrodniczy. Do
powierzchni tej zalicza siê równie¿ powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych.
teren elementarny  fragment terenu gminy wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu.
wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe.
wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu
terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê a
rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu tego
obiektu (z wy³¹czeniem komina);
zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej z
produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej
z budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
(lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego
przeznaczonego do przechowywania p³odów rolnych
wyprodukowanych u siebie.
zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu dopuszczony na czas okrelony tj. do czasu realizacji zagospodarowania docelowego. Przez tymczasowe obiekty budowlane rozumienie
siê tymczasowe obiekty budowlane wg ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z pón. zm.).
Rozdzia³ 2. Przepisy szczegó³owe

Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym ¯akowo:
§4
Dla terenu elementarnego 11.01.04. (czêæ dzia³ki Nr
69, o powierzchni 1,6676 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 11.01.04., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 11.01.04. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.04. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD
przeznacza siê dla drogi dojazdowej z drogi relacji ¯akowo  Sulêczyno, przebiegaj¹cej w dniu
uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 105. Ustala siê szerokoæ 8 m
w liniach rozgraniczaj¹cych dla drogi urz¹dzonej jako jednojezdniowa dwupasowa.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KX
przeznacza siê dla dojazdu z drogi relacji ¯akowo  Sulêczyno, przebiegaj¹cej w dniu uchwa-

Poz. 79

lenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 105, i na plac do zawracania samochodów.
Ustala siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszojezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania
samochodów na 12,5 x 12,5m.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. TW przeznacza siê na ujêcie wody wspólne dla ca³ego zespo³u zabudowy.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w
rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu
planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Obowi¹zuje wprowadzanie zadrzewieñ przydro¿nych wzd³u¿ drogi relacji Sulêczyno  ¯akowo.
2.3.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dojazdu, oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX;
b) 15 metrów od krawêdzi jezdni drogi relacji ¯akowo  Sulêczyno.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 6 metrów linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej,
oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie
wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD
b) 30 metrów od granicy lasu.
3.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) Zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Zakaz bezporednich zjazdów na dzia³ki budowlane z drogi relacji ¯akowo  Sulêczyno, przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 105. Dla dzia³ek przylegaj¹cych do drogi oznaczonej na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu pla-
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nu) 1.2. KD obowi¹zuje wjazd na dzia³ki bezporednio
z tej drogi. Dla dzia³ek przylegaj¹cych do dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KX obowi¹zuje wjazd na
dzia³ki bezporednio z tego dojazdu.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê sieci¹ wodoci¹gow¹ ze
wspólnego dla ca³ego zespo³u zabudowy ród³a
wody zlokalizowanego na terenie oznaczonym na
rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w
rozumieniu planu) 1.4. TW.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach min. 1200 m2 dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania
cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczania obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
8.2.Droga relacji ¯akowo  Sulêczyno, przebiegaj¹ca
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w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 105 jest drog¹ gminn¹.
8.3.Przez teren elementarny przebiegaj¹ linie energetyczne wymagaj¹ce zachowania normatywnych odleg³oci przy lokalizacji zabudowy.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla ca³ego
terenu elementarnego 11.01.04.
§5
Dla terenu elementarnego 11.01.05. (dzia³ka nr 70/1, o
powierzchni 1,3427 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 11.01.05., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 11.01.05. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.05. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX
przeznacza siê dla dojazdu do dzia³ek budowlanych z drogi relacji Sulêczyno  ¯akowo, przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 105. Ustala
siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych
dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5 x 12,5 m.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Obowi¹zuje wprowadzanie zadrzewieñ przydro¿nych wzd³u¿ drogi relacji Sulêczyno  ¯akowo.
2.3.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych.
2.4.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów
melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla
przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.5.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 15 metrów od krawêdzi jezdni drogi relacji Sulêczyno  ¯akowo, przebiegaj¹cej w dniu
uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 105;
b) 20 metrów od pó³nocnej granicy terenu elementarnego;
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c) 16 metrów od linii rozgraniczaj¹cej placu do zawracania samochodów, oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX;
d) 35 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX;
e) 35 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi relacji
Sulêczyno  ¯akowo, przebiegaj¹cej w dniu
uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 105.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 100 m2.
zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Dla dzia³ek przylegaj¹cych bezporednio do dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z tego dojazdu.
zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.

7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci
ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych
i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d)
rozporz¹dzenia.
8.2.Droga relacji Sulêczyno  ¯akowo przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 105 jest drog¹ gminn¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla terenu
elementarnego 11.01.05.
§6
Dla terenu elementarnego 11.01.06. (dzia³ka nr 133, o
powierzchni 5,29 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 11.01.06., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 11.01.06. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.06. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX
przeznacza siê dla ulicy dojazdowej do dzia³ek
budowlanych z drogi relacji Sulêczyno  ¯akowo oraz na plac. Ustala siê szerokoæ na 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych dla ulicy urz¹dzonej
jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê minimalne
wymiary placu na 30 x 38 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. ZP
przeznacza siê dla zieleni parkowej.

Poz. 79

2)

3)

4)
5)

6)

 339 

1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. ZC rezerwuje siê dla cmentarza.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w
rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu
planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Obowi¹zuje wprowadzanie zadrzewieñ przydro¿nych wzd³u¿ drogi relacji Sulêczyno  ¯akowo
i wzd³u¿ drogi Sulêczyno  Podjazy.
2.3.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.4.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 20 metrów od krawêdzi jezdni drogi relacji Sulêczyno  Podjazy;
b) 15 metrów od krawêdzi jezdni drogi relacji Sulêczyno  ¯akowo;
c) 30 metrów od granicy lasu;
d) 50 metrów od granicy terenu oznaczonego na
rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w
rozumieniu planu) 1.4. ZC.
3.2.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 6
metrów od linii rozgraniczaj¹cej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX.
3.3.Na dzia³kach oznaczonych na rysunku planu jako
zamkniêcie kompozycyjne obowi¹zuje lokalizacja
zabudowy o indywidualnej formie stanowi¹cej
ograniczenie widokowe przestrzeni dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX.
3.4.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.5.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 200 m2.
zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Dla dzia³ek przylegaj¹cych do dojazdu oznaczone-
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go na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
(w rozumieniu planu) 1.2. KX obowi¹zuje obs³uga
komunikacyjna z tego dojazdu.
6.3.Zakaz bezporednich zjazdów na dzia³ki budowlane z drogi relacji Sulêczyno  podjazy.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.5.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.6.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.7.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczania obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
8.2.Droga relacji Sulêczyno  ¯akowo, przebiegaj¹ca
w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 105 jest drog¹ gminn¹.
8.3.Droga relacji Sulêczyno  Podjazy, przebiegaj¹ca
w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 134 jest drog¹ powiatow¹.
8.4.Przez teren elementarny 11.01.06. przebiegaj¹,
oznaczone na rysunku planu, wynikaj¹ce z § 3.
ust. 1. Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Komu-
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nalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. strefy ograniczaj¹ce
lokalizacjê zabudowy od cmentarzy.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1.
MN, 1.2. KX, 1.3. ZP;
b) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4.
ZC.
§7
Dla terenu elementarnego 11.01.07. (dzia³ki Nr 90/1 i 90/2,
o powierzchni ³¹cznie 8,29 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 11.01.07., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 11.01.07. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.07. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
przeznacza siê pod zalesienie.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. RL,
RP przeznacza siê gospodarkê len¹ lub u¿ytkowanie rolnicze. Za zgodne z planem ustala siê
zalesianie:
a) gruntów rolnych klas bonitacyjnych VI i VI z;
b) enklaw ródlenych o powierzchni do 3 ha niezale¿nie od klasy gruntu;
c) gruntów klasy R V i PS V i przylegaj¹cych do
istniej¹cych terenów lenych;
d) nieu¿ytków przylegaj¹cych do istniej¹cych terenów lenych.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych. Obowi¹zuje odtwarzanie i wprowadzanie zadrzewieñ przydro¿nych.
2.3.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów
melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla
przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.4.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
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a) 15 metrów od krawêdzi jezdni drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 91;
b) 15 metrów od krawêdzi jezdni drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 106/2;
c) 5 metrów od linii energetycznej 15kV przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu przez teren elementarny.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Zakaz wydzielania nowych dróg i dojazdów.
4.2.Dla terenu oznaczonego jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. MN minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej ustala siê na 1500 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Obowi¹zuje wjazd na wszystkie dzia³ki budowlane
bezporednio z drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 91.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.2.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez
oczyszczalniê.
7.3.Na dzia³kach o powierzchni min. 2000 m2 zaopatrywanych w wodê z indywidualnych róde³ wody
i na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 zaopatrywanych w wodê z sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.4.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.5.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.6.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.7.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich se-
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gregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych
i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d)
rozporz¹dzenia.
8.2.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu
po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr
91 jest drog¹ gminn¹.
8.3.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu
po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr
106/2 jest drog¹ gminn¹.
3. Dla terenu elementarnego 11.01.07. ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu): 1.1.
RL, 1.2. RL, RP;
b) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu): 1.3.
MN.
§8
Dla terenu elementarnego 11.01.08. (czêæ dzia³ki Nr
126/2, o powierzchni 0,59 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 11.01.08., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 11.01.08. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.08. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX
przeznacza siê dla dojazdu z drogi oznaczonej
na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
(w rozumieniu planu) 1.3.KD. Ustala siê szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny.
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1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD, przeznacza siê na organizacjê i poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 126/6 do szerokoci 10m w liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu
planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przydro¿nych.
2.3.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.4.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 20 metrów od krawêdzi jezdni drogi relacji Sulêczyno  Podjazy, przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 134;
b) 30 metrów od granicy lasu.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 200 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z dojazdu
oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie
wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX.
6.3.Zakaz bezporednich zjazdów na dzia³ki budowlane z drogi relacji Sulêczyno  Podjazy.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynierskiej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej, jednak¿e do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych róde³
wody.
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7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu
realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych i uzyskano zapewnienie odbioru
cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 2000 m2 zaopatrywanych w wodê z indywidualnych róde³
wody i na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2
zaopatrywanych w wodê z sieci wodoci¹gowej
dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a
z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci
ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych
i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d)
rozporz¹dzenia.
8.2.Droga relacji Sulêczyno  Podjazy przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 134 jest drog¹ powiatow¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla terenu
elementarnego 11.01.08.
§9
Dla terenu elementarnego 11.01.09. (czêæ dzia³ki Nr
126/6, o powierzchni 1,43 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 11.01.09., bêd¹cy integraln¹

Poz. 79

czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 11.01.09. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.09. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX,
przeznacza siê dla dojazdu z drogi oznaczonej
na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
(w rozumieniu planu) 1.3. KD i na plac do zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5 x
12,5m.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD,
przeznacza siê na organizacjê drogi. Ustala siê
szerokoci 10m w liniach rozgraniczaj¹cych dla
drogi urz¹dzonej jako jednojezdniowa, dwupasowa.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przydro¿nych.
2.3.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów
melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla
przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.4.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 6 metrów od linii regulacyjnej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie
wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX;
b) 30 metrów od granicy lasu.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
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5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Dla dzia³ek przylegaj¹cych do dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
(w rozumieniu planu) 1.2. KX obowi¹zuje wjazd na
dzia³ki bezporednio z tego dojazdu.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynierskiej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej, jednak¿e do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych róde³
wody.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez
oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 2000 m2 zaopatrywanych w wodê z indywidualnych róde³ wody
i na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 zaopatrywanych w wodê z sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
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w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy
wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla terenu
elementarnego 08.01.09.
§ 10
Dla terenu elementarnego 11.01.10. (czêæ dzia³ki Nr
137/3, o powierzchni 1,1256 ha) uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 11.01.10., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 11.01.10. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.10. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD,
przeznacza siê na organizacjê dojazdu z drogi
relacji Sulêczyno  Podjazy, przebiegaj¹cej w
dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 134, i na plac do zawracania samochodów. Ustala siê szerokoci 8m w
liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5 x
12,5 m.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przydro¿nych wzd³u¿ drogi relacji Sulêczyno  Podjazy, przebiegaj¹cej w
dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 134.
2.3.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów
melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla
przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.4.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 20 metrów od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 134;
b) 30 metrów od granicy lasu.
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3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 200 m2.
zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Dla dzia³ek budowlanych, przylegaj¹cych do drogi
oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD obowi¹zuje wjazd na dzia³ki bezporednio z tej drogi.
6.3.Zakaz bezporednich zjazdów na dzia³ki budowlane z drogi relacji Sulêczyno  Podjazy.
zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynierskiej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza drogami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej, jednak¿e do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych róde³
wody.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez
oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 2000 m2 zaopatrywanych w wodê z indywidualnych róde³ wody
i na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 zaopatrywanych w wodê z sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w prze-

pisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych
i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d)
rozporz¹dzenia.
8.2.Droga relacji Sulêczyno  Podjazy przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 134 jest drog¹ powiatow¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla terenu
elementarnego 11.01.10.
§ 11
Dla terenu elementarnego 11.01.11. (czêæ dzia³ki nr
107/7, o powierzchni 0,59 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 11.01.11., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 11.01.11. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 11.01.11. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX
przeznacza siê dla dojazdu do dzia³ek budowlanych i na plac do zawracania samochodów. Ustala siê poszerzenie dojazdu do 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5 x 12,5 m.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
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3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 100 metrów od linii brzegowej jeziora;
b) 30 metrów od granicy lasu.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
6.2.Obowi¹zuje wjazd na dzia³ki budowlane z dojazdu
oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie
wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KX.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej, jednak¿e do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych róde³
wody.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Na dzia³kach o powierzchni min. 2000 m2 zaopatrywanych w wodê z indywidualnych róde³ wody
i na dzia³kach o powierzchni min. 1200 m2 zaopatrywanych w wodê z sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia od-
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padków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich
segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w
przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych
i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin
oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d)
rozporz¹dzenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% dla ca³ego
terenu elementarnego 11.01.11.
Dzia³ 3. Przepisy koñcowe
§ 12
Na obszarze objêtym niniejszym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc przepisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sulêczyno uchwalonego uchwa³¹ Nr XIII/77/91
Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia 1991 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19, poz. 137 z 1991 r.
§ 13
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej wraz z rysunkiem planu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów, wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 13 pkt 1, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski
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80
UCHWA£A Nr LII/1583/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki-Migowo, rejon ul. Myliwskiej i Potoku Siedlickiego w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piecki-Migowo, rejon ul. Myliwskiej i Potoku Siedlickiego w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar
ograniczony:
1) od po³udnia  Potokiem Siedlickim,
2) od zachodu  dawnym poligonem wojskowym,
3) od pó³nocy  ulic¹ Myliwsk¹,
4) od wschodu  odcinkiem projektowanym tzw. ul. Nowej Politechnicznej.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 27 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
027) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
22  domy jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniaki, domy
dwurodzinne w uk³adzie poziomym i pionowym,
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego,
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33,
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹,
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody
zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienio-

nych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
51  funkcje wydzielone chronione
wyszczególnione z nazwy wymagaj¹ce ochrony przed
uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej, które
s¹ budowane przez gminê w ramach zadañ w³asnych
lub zleconych (np. ujêcia wody, szpitale, sanatoria itd.)
oraz tereny zarezerwowane pod chronione dominanty
funkcyjne wg uznania (np. muzeum narodowe, szczególne zabytki kultury itd.),
52  funkcje wydzielone niechronione
jak wy¿ej, tylko nie wymagaj¹ce specjalnej ochrony,
administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura
techniczna strefowa oraz liniowa, wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei plus dominanty funkcyjne z zakresu strefy 33,
61  zieleñ chroniona
zieleñ niedostêpna dla ludnoci (np. zamkniête rezerwaty przyrody, wydmy itd.),
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem)
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg 81.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach,
3) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³acie pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 35 stopni,
4) pole ochrony ekspozycji punktów widokowych  obszar, w którym obowi¹zuje ca³kowity zakaz zabudowy oraz nowych nasadzeñ zieleni wysokiej i zakrzewieñ. Dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury: kapliczki, figury, pos¹gi, wodotryski, piaskownice, hutawki, drabinki, ³awki i kosze na mieci. Dopuszcza
siê tak¿e ¿ywop³oty o wysokoci nie przekraczaj¹cej 1 m.
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§4

2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

Rodzaj funkcji

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podstawa odniesienia

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
Parkowania

Uwagi

3

4

5

1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 2,0
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6,0
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej do
2
2000 m , domy towarowe
wielokondygnacyjne

2

1000 m pow.
sprzeda¿owej

MIN 25,0

2

8.

Targowiska, hale targowe

9.

Restauracje, kawiarnie, bary

10.

12.

Biura, urzêdy, poczty, banki
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie
Kocio³y, kaplice

13.

Domy parafialne, domy kultury

14.

Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

11.

15.

1000 m pow.
ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
2
1000 m pow. u¿ytkowej
2
1000 m pow.
u¿ytkowej
2
1000 m pow. u¿ytkowej
2
1000 m pow.
u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych
100 miejsc siedz¹cych
2

MIN 25,0
MIN 24,0
MIN 30,0
MIN 30,0
MIN 12,0
MIN 8,0
MIN 22,0
MIN 16,0 + 0,3 m.p. dla autokaru

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m pow. u¿ytkowej

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

18.

Szko³y rednie

19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

1 pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania
10 studentów

20.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3,0

21.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6,0

22.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

23.
24.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o
Rzemios³o us³ugowe

MIN 20,0 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 1,5

2

1000 m
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.
2
100 m pow. u¿ytkowej

MIN 20,0
MIN 3,0

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego
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§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,63 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 52
Funkcja wydzielona niechroniona  zbiornik retencyjny wraz z odp³ywem i drog¹ serwisow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e ze strefy 52
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 023-81,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  nie ustala siê,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) Zbiornik nale¿y zaprojektowaæ tak aby podczas normalnej eksploatacji nie by³ suchy,
2) Maksymalne zachowanie kszta³tu zbiornika oraz istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ, i uzupe³nienie
ich gatunkami wystêpuj¹cymi na tym terenie,
3) Zakaz doprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê

Poz. 80

17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,81 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 61
Zieleñ chroniona  torfowisko mszarne
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e ze strefy 61
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi technicznej zbiornika retencyjnego,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  nie ustala siê,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  nie ustala siê,
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie wzd³u¿ obrze¿y zadarnienia o szerokoci 5,0 m,
2) zachowanie rowu ³¹cz¹cego teren z terenem 001-52.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê

Poz. 80
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17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê budowê k³adki (pomostu) drewnianego dla celów dydaktycznych,
b) zaleca siê ustanowienie u¿ytku ekologicznego,
c) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 5,71 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy
funkcj¹ us³ugow¹ i mieszkaniow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszelkie us³ugi poza us³ugami sportu, us³ugami turystyki i wczasów, us³ugi powy¿ej 100m2 powierzchni
u¿ytkowej w budynku mieszkalnym.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia dzia³ki
1000 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
 jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 027-81 (Myliwskiej), 02381, 026-81
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zakaz prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych,
wysypywania ziemi (zasypywania) wyznaczonych
na rysunku planu terenów cennych przyrodniczo,

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
70%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów
o powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2,
3) ustala siê zachowanie terenu cennego przyrodniczo oznaczonego na rysunku planu.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zastosowanie dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej.
b) zaleca siê przebudowê istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15 kV,
c) zaleca siê podzia³ jak na rysunku planu,
d) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,68 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ us³ugow¹ i mieszkaniow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszelkie us³ugi poza us³ugami sportu, us³ugami turystyki i wczasów, us³ugi powy¿ej 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej w budynku mieszkalnym.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia dzia³ki
1000 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy 
jak na rysunku planu, min. 10,0 m od ulicy
027-82 (Myliwskiej).
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 027-82 (Myliwskiej), 023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
70%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 50m2.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê zastosowanie dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej,
b) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,25 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 23 i 33, funkcja us³ugowa min. 30% powierzchni u¿ytkowej ogó³em w strefie
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, zabudowa szeregowa, parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne
i miejsca pokazu zwierz¹t, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê

Poz. 80

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  maks. 2 dzia³ki tej samej lub zbli¿onej wielkoci (tolerancja ±20%) w strefie,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
50%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê zastosowanie dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej,
b) ustala siê wprowadzenie dwurzêdowego szpaleru drzew od strony drogi 023  81.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,83 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH

Poz. 80

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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Nr 62
Zieleñ dostêpna
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  6,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 3%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszy jak na rysunku planu ³¹cz¹cy punkty na
skraju z terenem 023 i 007
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 023-81,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  zagospodarowanie
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu, dopuszcza
siê wprowadzenie nowych nasadzeñ w formie grup
drzew i krzewów o powierzchni nie mniejszej ni¿
150 m2,
2) nakaz stosowania nawierzchni pó³przepuszczalnych
i przepuszczalnych dla ci¹gów pieszych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: dla zabudowy trwa³ej
ustala siê dachy strome,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.

Dziennik Urzêdowy
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 1,76 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 22
Domy jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniaki, domy
dwurodzinne w uk³adzie poziomym i pionowym
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia dzia³ki
2000 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszy jak na rysunku planu,
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
70%, w tym pod zadrzewienia i zakrzewienia w formie grup o powierzchni nie mniejszej ni¿ 50m2,
2) nakaz stosowania nawierzchni pó³przepuszczalnych
dla dróg dojazdowych i miejsc postojowych na wydzielonych dzia³kach.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
wodoci¹g F 600 mm we wschodniej czêci terenu
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
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17. INNE ZAPISY
17.1. Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zastosowanie dachów stromych,
b) ustala siê dostêp technologiczny do wodoci¹gu.
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej,
b) zaleca siê wprowadzenie pojedynczego szpaleru drzew od strony ulicy 023-81.
c) zaleca siê podzia³ jak na rysunku planu,
d) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 1,14 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 23
wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 027-81 (Myliwskiej) i ulicy
023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
50%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów
o powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2,

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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2) nakaz stosowania nawierzchni pó³przepuszczalnych
dla dróg wewnêtrznych i parkingów dla samochodów osobowych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
wodoci¹g F 500 w pó³nocnej czêci obszaru
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zastosowanie dachów stromych,
b) ustala siê dostêp technologiczny do wodoci¹gu,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej.
b) zaleca siê obs³ugê komunikacyjn¹ ulicami wewnêtrznymi jak na rysunku planu,
c) zaleca siê podzia³ jak na rysunku planu,
d) zaleca siê wprowadzenie dwurzêdowego
szpaleru drzew od strony ulicy 027-81 (Myliwskiej) oraz 023-81.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 3,53 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 23
wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,2,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 18,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹gi piesze jak na rysunku planu,
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
50%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów
o powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2.
2) nakaz stosowania nawierzchni pó³przepuszczalnych
dla dróg wewnêtrznych i parkingów dla samochodów osobowych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê osie widokowe jak na rysunku planu,
b) ustala siê zastosowanie dachów stromych.
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê obs³ugê komunikacyjn¹ ulicami wewnêtrznymi jak na rysunku planu,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej,
c) zaleca siê wprowadzenie dwurzêdowego
szpaleru drzew od strony ulicy 023-81.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 1,31 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 22
Domy jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniaki, domy
dwurodzinne w uk³adzie poziomym i pionowym
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

7.
8.
9.

10.
11.
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17.
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1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu.
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 023-81 i ci¹gu pieszo-jezdnego 024-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
50%, w tym pod zadrzewienia i zakrzewienia,
2) nakaz stosowania nawierzchni pó³przepuszczalnych
dla dróg wewnêtrznych i parkingów dla samochodów osobowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
wodoci¹g F 600 mm we wschodniej czêci terenu
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zastosowanie dachów stromych,
b) zapewniæ dostêp technologiczny do wodoci¹gu.
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej,
b) zaleca siê dwurzêdowego szpaleru drzew od
strony ulicy 023  81,
c) zaleca siê podzia³ jak na rysunku planu.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 3,30 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 23
Wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 40%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ustala siê ci¹g pieszy jak na rysunku planu.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 023-81 i 027-82 (Myliwskiej),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
30%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zastosowanie dachów stromych,
b) ustala siê osie widokowe jak na rysunku planu,
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17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê obs³ugê komunikacyjn¹ ulicami wewnêtrznymi jak na rysunku planu,
c) zaleca siê podzia³ jak na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 1,39 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej
powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od 021-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
30%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) wodoci¹g F 600 mm we wschodniej czêci terenu.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zastosowanie dachów stromych,
b) ustala siê zapewnienie dostêpu technicznego
do wodoci¹gu,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej,
b) zaleca siê podzia³ jak na rysunku planu,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 1,21 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od 021-81, 023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
30%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy kana³ deszczowy F 1,0 m w zachodniej czêci obszaru
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê zastosowanie dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej,
b) zaleca siê podzia³ jak na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 1,41 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
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1) drogi  dojazd od 023-81i ci¹gu pieszo-jezdnego
024-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
30%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
kana³ deszczowy F 1,0 m w zachodniej czêci obszaru
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê zastosowanie dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej,
b) zaleca siê podzia³ jak na rysunku planu.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 0,89 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 22
Domy jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniaki, domy
dwurodzinne w uk³adzie poziomym i pionowym
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia dzia³ki
2000 m2,
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3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Myliwskiej (024-82), oraz
ulicy 023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
70%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów
o powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2.
2) zastosowanie nawierzchni pó³przepuszczalnych
i przepuszczalnych dla dróg dojazdowych i miejsc
postojowych dla samochodów osobowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy kana³ deszczowy F 1,0 m w zachodniej czêci obszaru
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê zastosowanie dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej.
b) zaleca siê podzia³ jak na rysunku planu,
c) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 016

2. POWIERZCHNIA 3,31 ha
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3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 62
Zieleñ dostêpna  dolina Potoku Siedlickiego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e ze strefy 62
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  0%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszy jak na rysunku planu.
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 025-81, ul. Kraniêta (poza
granicami planu),
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu, dopuszcza
siê wprowadzenie nowych nasadzeñ w formie grup
drzew i krzewów o powierzchni nie mniejszej ni¿
150 m2,
2) nakaz stosowania nawierzchni pó³przepuszczalnych
i przepuszczalnych dla ci¹gów pieszych,
3) nakaz stosowania naturalnych materia³ów do
umocnienia brzegów potoku,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê punkt widokowy o niepe³nej panoramie w kierunku po³udniowym wraz polem ochrony ekspozycji punktu widokowego jak na rysunku planu.
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
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17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê maksymalne zachowanie stanu naturalnego,
b) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 2,62 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej
powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszy jak na rysunku planu
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od 023-81, 022-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
30%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2, a dla terenów w
OSTAB-ie  70% powierzchni biologicznie czynnej,
w tym zieleni w formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 50m2.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê zastosowanie dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej,
b) zaleca siê podzia³ jak na rysunku planu,
c) wschodni fragment terenu po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych
Biologicznie jak na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 1,30 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od 021-81, 022-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
30%, w tym zieleñ w formie grup drzew i krzewów o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê zastosowanie dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej,
b) zaleca siê podzia³ parcelacyjny jak na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 6,98 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33
Us³ugi sportu i rekreacji (orodek sportu i rekreacji o
randze dzielnicowej), us³ugi handlu o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej do 500 m2
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  dla budynków lub ich czêci
o wysokoci kondygnacji brutto do 3,50 m ustala
siê wysokoæ zabudowy maks. 10,0 m; dla hal sportowych, basenów krytych, hal widowiskowych 
maks. 15,0 m
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszy jak na rysunku planu
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 022-81, 023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
60%,
2) zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
3) nakaz stosowania nawierzchni pó³przepuszczalnych
i przepuszczalnych dla ci¹gów pieszych i dróg dojazdowych do planowanych obiektów z wy³¹czeniem ulicy ³¹cz¹cej ulice 022-81 z ulic¹ 023-83 wody
opadowe z tej ulicy nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
4) nakaz wprowadzenia nasadzeñ drzew na terenie
parkingów powy¿ej 10 miejsc postojowych w stosunku 1 drzewo na piêæ miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren po³o¿ony w s¹siedztwie trasy komunikacyjnej
tzw. Nowej Politechnicznej (poza obszarem planu).
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1. Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê dominantê przestrzenn¹ jak na rysunku planu,
b) ustala siê punkt widokowy o niepe³nej panoramie jak na rysunku planu,
c) dla punktu widokowego znajduj¹cego siê w
strefie ustala siê pole ochrony ekspozycji, w
którym obowi¹zuje ca³kowity zakaz zabudowy oraz nasadzeñ zieleni wysokiej,
d) ustala siê pierzejê eksponowan¹ jak na rysunku planu, dopuszcza siê odsuniêcia zabudowy od linii pierzei w sposób dowolny, jednak¿e obowi¹zuje zasada utrzymania szczególnej
ekspozycji bry³y i elewacji od strony planowanej tzw. ul. Nowej Politechnicznej (poza planem),
e) ustala siê zakaz lokalizacji wie¿ telekomunikacyjnych, wie¿ telefonii komórkowej, masztów
(w tym radiowych), i innych tego typu urz¹dzeñ,
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f) ustala siê lokalizacjê dwurzêdowego szpaleru
drzew od strony ulicy Nowej Politechnicznej (poza
planem),
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê lokalizacjê altany/wiaty widokowej
otwartej o powierzchni zabudowy maks. 30 m2 z
dachem spadzistym w miejscu punktu widokowego o niepe³nej panoramie; architektura i forma altany/wiaty nie mo¿e pogorszyæ walorów
widokowych i krajobrazowych.
c) zaleca siê obs³ugê komunikacyjn¹ ulic¹ wewnêtrzn¹ jak na rysunku planu,
d) po³udniowo-wschodnia czêæ terenu po³o¿ona w
Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych
Biologicznie jak na rysunku planu,
e) zaleca siê wprowadzenie nowych nasadzeñ w formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 150 m2.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 2,66ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 51
Funkcje wydzielone chronione  zbiorniki wody pitnej,
administracja i zaplecze techniczne
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e ze strefy 51
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 23,
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 023-81 i 027-81 (Myliwskiej),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wprowadzenie dwurzêdowego szpaleru drzew wzd³u¿
granic terenu
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie
z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,59 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica dojazdowa D1/2  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 14,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6 WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) ustala siê o widokow¹ jak na rysunku planu
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,37 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica dojazdowa D1/2  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 14,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: wschodni odcinek po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie jak na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 2,16 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica dojazdowa D1/2  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
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10.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) ustala siê osie widokowe jak na rysunku planu,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ci¹g pieszo-jezdny
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 5,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 025
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ci¹g pieszo-jezdny
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 5,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa
0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica dojazdowa D1/2  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa
0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2319
PIECKI-MIGOWO REJON UL. MYLIWSKIEJ
i POTOKU SIEDLICKIEGO W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 1,27 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica lokalna L1/2 (ul. Myliwska)  jedna jezdnia, dwa
pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu  3,5m, trasa rowerowa zbiorcza
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê drogê (cie¿kê) rowerow¹  typ przekroju: droga dla pieszych
i rowerów, jednostronnie.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki-Migowo,
rejon ul. Myliwskiej i Potoku Siedlickiego w miecie
Gdañsku w skali 1: 2 000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) tereny cenne przyrodniczo do zachowania,
6) ci¹gi piesze,
7) osie widokowe,
8) punkty widokowe o niepe³nej panoramie,
9) pola ochrony ekspozycji punktów widokowych,
10) pierzejê eksponowan¹,
11) dominantê przestrzenn¹.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu 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 tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk-Po³udnie w miecie Gdañsku,
zatwierdzony Uchwa³¹ XXXI/181/88 MRN z dnia 28
maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21 z dnia 12 wrzenia 1989 r. poz. 150),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego Migowo Piecki w miecie Gdañsku,, zatwierdzony Zarz¹dzeniem Nr 20/75 Prezydenta Miasta Gdañska z dnia 2 kwietnia 1975 r.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
B. Oleszek

81
UCHWA£A Nr XLV/ 798 /2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tuchom, dzia³ki nr 23/3, 23/4, 23/5, w gminie ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 23/3, 23/4, 23/5 we wsi Tuchom,
w gminie ¯ukowo,:
1.0.Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja us³ugow¹.
2.0.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN,U  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
funkcja us³ugow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest
najwy¿sza,
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni
dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°-35°
lub 45°-50°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  900 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
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winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
l) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(30% powierzchni ogólnej dzia³ki),
m) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD1, KD, KW,
 100 m od brzegu rzeki,
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej (szer.
poszerzenia  2 m).
KD  projektowana droga dojazdowa o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KW1  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
Zi  zieleñ izolacyjna (rezerwa pod korytarz ekologiczny):
a) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ.
3.0.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych (je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzania cieków), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane
i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia
i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z istniej¹cego gazoci¹gu
redniego cinienia DN 150, zgodnie z warunkami
technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN
zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne
z preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug
grup asortymentowych i zagospodarowywane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd z projektowanej drogi dojazdowej, z projektowanych dróg wewnêtrznych oraz z projektowanego dojazdu wewnêtrznego za porednictwem
istniej¹cej drogi dojazdowej,
5.0.USTALENIA INNE:
a) w razie koniecznoci wyciêcia istniej¹cych drzew
nale¿y zrekompensowaæ straty w proporcji 5 drzew
nowych/1 drzewo wyciête.
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§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja
us³ugow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z pón.
zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr I/6/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany statutu gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) Rada gminy Przodkowo uchwala,
co nastêpuje:
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Poz. 82, 83, 84
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§1
Dokonuje siê zmiany statusu gminy w taki sposób, ¿e
§ 24 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
§ 24
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Rewizyjn¹
2) Edukacji, Rozwoju i Promocji Gminy
3) Rolnictwa, Infrastruktury i Ochrony rodowiska.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr II/7/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek za dzier¿awê gruntu po³o¿onego w granicach administracyjnych miasta Helu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, zm. z Dz. U. Nr 129,
poz. 1447, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) oraz art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê za dzier¿awê gruntów po³o¿onych w granicach
administracyjnych miasta Helu ustala siê wg stawek podanych w paragrafie 2 przy uwzglêdnieniu dalszych postanowieñ niniejszej uchwa³y.
§2

4. Op³ata za dzier¿awê terenu zajêtego przez towar, wystawiany przed sklepem lub lokalem, zwi¹zany z charakterem prowadzonej dzia³alnoci, o powierzchni do
2 m2, p³atna w skali miesi¹ca wynosi: 245,90 54,10 z³
(VAT) = 300,00 z³.
5. Op³ata za dzier¿awê terenu zajêtego przez zabawki
mechaniczne, gry zrêcznociowe, sprzeda¿ gad¿etów
z automatów, na terenie o powierzchni do 1 m2, p³atna
w skali miesi¹ca wynosi: 57,38 z³ + 12,62 z³ (VAT) =
70,00 z³.
6. Stawka miesiêczna od jednego stolika (maksymalnie 4
osobowego) dotycz¹cego gastronomii, p³atna w skali
miesi¹ca wynosi: 36,89 z³ + 8,11 z³ (VAT) = 45,00 z³.
7. Op³aty, o których mowa w ustêpach 3,4,5,6 pobiera
siê w miesi¹cach czerwiec, lipiec, sierpieñ.
§3
Dzier¿awcy, którzy prowadz¹ ca³oroczn¹ dzia³alnoæ
handlow¹ lub gastronomiczn¹, p³aciæ bêd¹ stawkê za 1
m2 powierzchni gruntu w skali miesiêcznej w wysokoci:
7,62 z³ + 1,68 z³ (VAT) = 9,30 z³.
§4
Ustalone uchwa³¹ stawki za dzier¿awê gruntu nie obejmuj¹ op³at za us³ugi komunalne z tytu³u utrzymania czystoci ulic i chodników przyleg³ych do przedmiotu dzier¿awy, korzystania z kanalizacji miejskiej, itp. Za wymienione us³ugi dzier¿awca ponosi op³aty na podstawie odrêbnych umów.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Helu Nr XXXVII/264/
2001 z dnia 28 listopada 2001 r.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.

m2

powierzchni wynosz¹ w stosunku mie1. Stawki za 1
siêcznym za tereny u¿ytkowane na cele:
1) przemys³owe  0,61 z³ + 0,13 z³ (VAT) = 0,74 z³,
2) gara¿e  0,82 z³ + 0,18 z³ (VAT) = 1,00 z³,
3) gastronomiczne:
a) w m-cach I,II,III,IV,V,X,XI,XII  1,31 z³ + 0,29 z³ (VAT)
= 1,60 z³,
b) w m-cach VI,VII,VIII,IX  23,34 z³ + 5,14 z³ (VAT) =
28,48 z³,
4) pola namiotowe  2,05 z³ + 0,45 z³ (VAT) = 2,50 z³,
5) parkingi  4,51 z³ + 0,99 z³ (VAT) = 5,50 z³,
6) us³ugi  1,43 z³ + 0,31 z³ (VAT) = 1,74 z³,
7) inne nie wym. w pkt 1-5  2,05 z³ + 0,45 z³ (VAT) =
2,50 z³.
2. Stawki za 1m2 powierzchni p³atne jednorazowo w ci¹gu roku do dnia 31 marca 2002 r. wynosz¹ za tereny
u¿ytkowane na cele:
upraw warzywniczych  0,41 z³ + 0,09 z³ (VAT) = 0,50 z³.
3. Stawka miesiêczna za ruchome punkty sezonowe  za
1 punkt do 4 m2 powierzchni wnoszona jednorazowo
za ca³y okres trwania dzier¿awy, najpóniej w dniu podpisania umowy wynosi: 983,61 z³ + 216,39 z³ (VAT) =
1200,00 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert
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UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek za najem i dzier¿awê lokali
u¿ytkowych po³o¿onych na terenie miasta Helu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym oraz art. 15 (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, zm. z Dz. U.
Nr 129, poz. 1447, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) oraz art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62 poz. 718) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
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§1

Ustala siê stawki czynszu w skali miesiêcznej za 1 m2
powierzchni lokalu u¿ytkowego przeznaczonego na cele:
a) handlowe i gastronomiczne  14,48 z³ + 3,18 z³ (VAT)
= 17,66 z³,
b) us³ugowe  4,83 z³ + 1,06 z³ (VAT) = 5,89 z³,
c) magazynowe  4,27 z³ + 0,94 z³ (VAT) = 5,21 z³,
d) pomieszczenia gospodarcze, piwnice  1,64 z³ + 0,36
z³ (VAT) = 2,00 z³,
e) gara¿e  1,64 z³ + 0,36 z³ (VAT) = 2,00 z³.
§2
Ustalone stawki za najem lub dzier¿awê lokali u¿ytkowych nie obejmuj¹ op³at za us³ugi komunalne z tytu³u
utrzymania czystoci ulic i chodników przyleg³ych do
podmiotu najmu lub dzier¿awy, korzystania z kanalizacji
miejskiej, energii elektrycznej, itp.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/262/2001 Rady Miasta
Helu z dnia 28 listopada 2001 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert
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UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682), art. 6
ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez so³tysów oraz ich wspó³ma³¿onków.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podat-

Dziennik Urzêdowy
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ku od posiadania psów od pobranej nale¿noci przez
inkasenta zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê termin p³atnoci dla inkasentów na dwa dni
nastêpuj¹ce po dniu, w którym zgodnie z przepisami
prawa podatkowego wp³ata podatku powinna nast¹piæ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXVIII/191/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie poboru od
osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów
w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci
wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwa³a Nr XXXI/226/2001
Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2001 r. o zmianie
Uchwa³y Nr XXVIII/191/2001 Rady Gminy w Gardei z dnia
20 czerwca 2001 r. w sprawie poboru od osób fizycznych
podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa
oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia
za inkaso.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski
STAWKI
wynagrodzenia prowizyjnego dla so³tysów za inkaso:
 podatku rolnego,
 podatku lenego,
 podatku od nieruchomoci,
 podatku od posiadania psów.
1. B¹dki  9,2%
2. Cygany  9,2%
3. CzarneDolne  9,4%
4. CzarneGórne  9,3%
5. CzarneMa³e I  9,4%
6. CzarneMa³e II  9,4%
7. Gardeja I  9,3%
8. Gardeja II  9,4%
9. Gardeja III  9,4%
10. Jaromierz  9,6%
11. Klasztorek  9,4%
12. Krzykosy  9,6%
13. Morawy  9,4%
14. NowaWioska  9,4%
15. Ot³owiec  9,2%
16. Ot³ówko  9,4%
17. Otoczyn  9,6%
18. Paw³owo  9,3%
19. Rozajny  9,3%
20. Rozajny Ma³e  9,4%
21. Trumieje  9,4%
22. Wandowo  9,3%
23. Wrac³awek  9,4%
24. Zebrdowo  9,4%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 86, 87

 366 

86
UCHWA£A Nr 18/III/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, okrelenia zasad ustalania i poboru oraz
terminów p³atnoci.
Na podstawie art. 14 pkt 1-2, oraz pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200
poz. 1683), art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 62 poz. 718
ze zm.), uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê od posiadania psów w wysokoci 40,00 z³ od ka¿dego posiadanego psa.
§2
Podatek pobiera siê w po³owie stawki tj. w kwocie 20
z³ od w³acicieli, którzy nabêd¹ psa ze schroniska dla
bezdomnych zwierz¹t w okresie obowi¹zywania niniejszej uchwa³y.
§3
Podatek od posiadania psów jest p³atny z góry, bez
wezwania w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego,
a w przypadku nabycia psa po tym terminie, w ci¹gu 14
dni od daty nabycia.
Podatek p³atny jest w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w
Nowym Dworze Gd., u so³tysa lub na rachunek bankowy
Nr 83060003  8006  36011  11 w ¯u³awskim Banku
Spó³dzielczym w Nowym Dworze Gd.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gd., z dnia 23 listopada 2001 r. Nr 307/XXXV/2001 w sprawie okrelenia wysokoci stawek od posiadania psów,
zasad ustalania terminów p³atnoci oraz sposobu jego
poboru
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Jaremba
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UCHWA£A Nr 20/III/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd.
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na
terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. ze zm., Dz. U. Nr 200
poz. 1683 z 2002 r.), art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62
poz. 718 ze zm.) uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
na 2003 r. w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton
500,b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
800,c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.000,2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatyczny lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  dwie
1.532, o liczbie osi  trzy
1.432,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.640, o liczbie osi  trzy
1.740,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.920,3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  dwie
1.637, o liczbie osi  trzy
1.537,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.741, o liczbie osi  trzy
1.841,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.124,4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton
500,b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
921,c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.400,5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  dwie
1.450,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800, o liczbie osi  trzy
1.950,6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  dwie
1.637,b) równej lub wprzyczep¹ z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej y¿szej ni¿ 18
ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.811,-
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c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.161, o liczbie osi  trzy
2.261,7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
205,8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  jedna
250,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
800, o liczbie osi  dwie
900,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300, o liczbie osi  trzy
1.400,9. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna
307,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  jedna
921, o liczbie osi  dwie
1.118,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.480, o liczbie osi  trzy
1.514,10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc
327,b) powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc
818,c) powy¿ej 30 miejsc
1.534,§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych w 2000 r.i nowszych stawki podatku
zmniejsza siê i okrela siê w wysokoci:
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a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton
400, powy¿ej 5,5 tony do 9 ton
640, powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
800,b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 tony do 5,5 ton
400, powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
737, powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.146,c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
164,d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 do 15 miejsc
262, powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc
655, powy¿ej 30 miejsc
1.228,§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkó³.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§5
Traci moc uchwa³a Nr 304/XXXV/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. z pón. zm. Rady Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gdañski w sprawie podatku od rodków transportowych
i zwolnieñ.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Jaremba
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