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2451

2452

UCHWA£A Nr IV/29/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 20 marca 2003 r.

UCHWA£A Nr IV/34/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie bud¿etu gminy na rok 2003.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kêb³owie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591) art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z dnia 13 grudnia
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806) oraz Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustalenia wytycznych w sprawie nadania nazw
ulicom i placom oraz numeracji porz¹dkowej (M.P. Nr 30,
poz. 197) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003
o kwotê 118.721 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
uchwa³y.
2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 o kwotê 698.387 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do uchwa³y. Okrelone wysokoci wydatków bud¿etowych obejmuj¹:
a) zwiêkszenia wydatków na realizacjê zadañ inwestycyjnych w wysokoci 491.710 z³, szczegó³owy wykaz zadañ inwestycyjnych zawiera za³¹cznik nr 4*
do uchwa³y.
3. Zwiêksza siê przychody bud¿etu gminy o kwotê
579.666 z³.
4. Dokonuje siê przeniesienia kwot dochodów i wydatków miêdzy dzia³ami bud¿etu, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 1 i 2* do uchwa³y.

§1
Zgodnie z przedstawionym graficznie w kolorze czerwonym na planie sytuacyjnym, stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y*, nowo powstaj¹cej ulicy na terenie wsi Kêb³owo nadajê siê nazwê: Okrê¿na.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Luzino.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2
1. Po zmianach bud¿et Gminy Luzino wynosi:
 w zakresie dochodów  18.298.641 z³,
 w zakresie wydatków  18.963.432 z³.
2. ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu s¹ przychody
w kwocie 979.666 z³ i rozchody w kwocie 314.875 z³.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz
* Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

2453
UCHWA£A Nr V/35/2003
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 8 lit. d pkt 10, art. 51
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
art. 109, 112, 116, 118, 122, 124, 128, ust. 2, 134 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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nych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014 z pón. zm.) art. 3
i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 150, poz. 983
z pón. zm.) Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 4.246.046 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 4.159.776 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê rozchody w kwocie 86.270 z³ jako ród³o
zrównowa¿enia bud¿etu, a wiêc ró¿nicy miêdzy dochodami i wydatkami bud¿etowymi zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
4. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacje zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 253.410 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ przyjêtych w drodze porozumienia w wysokoci
9.309 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej
uchwa³y.
§3
1. Ustala siê dotacjê podmiotow¹ dla jednostek kultury 
biblioteka gminna w wysokoci 17.407 z³.
2. Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 20.000 z³.
§4
Zatwierdza siê wysokoæ wydatków na inwestycje
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§5
Zatwierdza siê przychody i wydatki oraz ich przeznaczenie  gminny fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na 2003 rok w wielkociach okrelonych w
za³¹czniku Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
na rok 2003 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej
uchwa³y.
§7
Ustala siê prognozowany d³ug jednostki samorz¹du
terytorialnego na rok 2003 zgodnie z za³¹cznikiem nr 10*
do niniejszej uchwa³y.
§8
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania przeniesienia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach jednego dzia³u,

* Za³¹czników nr 1-10 nie publikuje siê.

2) przekazywania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków,
3) lokowanie rodków bud¿etowych na terminowych rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach,
4) zaci¹ganie po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 100.000 z³,
5) zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych do kwoty 200.000 z³.
§9
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do opracowania uk³adu
wykonawczego bud¿etu zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
§ 10
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy z zastrze¿eniem art. 61 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dnia podjêcia i podlega
og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz

2454
UCHWA£A Nr VI/33/2003
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytu³u wykonania bud¿etu za 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 i art. 28a
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) i art. 136 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148),
Rada Miejska w Skórczu po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu miasta za rok 2002 i po zapoznaniu
siê z opini¹ i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003 r. oraz uchwa³¹ Nr 100/IV/
2003 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Skórcz
uchwala, co nastêpuje:
§1
Udziela siê absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytu³u
wykonania bud¿etu za 2002 rok*.
§2
Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1. Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 3 kwietnia 2003 r. do
wykonania bud¿etu miasta za rok 2002.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 3 kwietnia 2003 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok
2002.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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3. Uchwa³a Nr 100/IV/2003 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Skórcz.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/146/2002 Rady Miejskiej
w Skórczu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad
zwrotu wydatków na wiadczenia z pomocy spo³ecznej
w postaci posi³ków dla uczniów szko³y podstawowej
i gimnazjum.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

2455
UCHWA£A Nr VI/35/2003
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na wiadczenia z pomocy spo³ecznej w postaci posi³ków dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72,
poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111,
poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz
z 2003 r. Nr 7, poz. 79) i § 2 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu
uczniów w 2003 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 133) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
wiadczenia z pomocy spo³ecznej przyznawane w
postaci posi³ków dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum mog¹ byæ przyznawane nieodp³atnie, je¿eli dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium
dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414 z pón. zm.).
§2
W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie
z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej przyznana pomoc w
formie posi³ku mo¿e odbywaæ siê na zasadzie zwrotu
przez rodziców b¹d opiekunów prawnych dziecka poniesionych wydatków.
§3
Kierownik Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Skórczu mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków
poniesionych na pomoc w formie posi³ku w przypadku
zaistnienia przes³anek, o których mowa w art. 41 ustawy
o pomocy spo³ecznej.

2456
UCHWA£A Nr VIII/42/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy
z wykonania bud¿etu gminy za 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U.
Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Przyjmuje siê sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
bud¿etu za 2002 r. zamykaj¹ce siê kwotami:
Plan
Wykonanie
 dochody:
12.975.457 z³
12.432.445 z³
 wydatki:
12.715.457 z³
11.912.542 z³
2. Przyjmuje siê sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania
planu zadañ zleconych za 2002 r. zamykaj¹ce siê kwotami:
Plan
Wykonanie
 dochody:
1.357.917 z³
1.357.917 z³
 wydatki:
1.357.917 z³
1.356.711 z³
§2
Stwierdza siê, ¿e bud¿et gminy za 2002 r. zamkn¹³ siê
nadwy¿k¹ w kwocie 519.903 z³.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska
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2457
UCHWA£A Nr 128/VIII/IV/2003
Rady Gminy Krokowa
z dnia 6 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 22/IV/2002 Rady Gminy
Krokowa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
stawek czynszów dzier¿awnych na terenie gminy Krokowa.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 142,
poz. 1591 ze 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 67, poz. 558,
Nr 113, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Do uchwa³y Nr 22/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszów
dzier¿awnych na terenie gminy Krokowa wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany: po § 2 dodaje siê § 2a o treci:
1. Uchwala siê minimalne stawki czynszu dzier¿awnego od sieci gazowych oraz zwi¹zanych z nimi
budowli, okrelonej wg zasad wynikaj¹cych z przepisów o podatku dochodowym.
2. W przypadku w³adania opisanymi w ust. 1 budowlami bez tytu³u prawnego, posiadacz zobowi¹zany
jest do zap³aty odszkodowania za bezgumowne
u¿ytkoanie, w wysokoci 150% stawki podstawowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

2458
UCHWA£A Nr/VIII/44/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obrze¿y Jeziora ¯uczek
po³o¿onego w gminie Debrzno.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18, art. 28 i art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipiec 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 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, z 2001 r. Nr 5 p. 42 nr 14, poz. 124,
Nr 100 p. 1085, Nr 115 p. 1229, Nr 154 p. 1804 z 2002 r.
Nr 25 p. 253, Nr 113 p. 984, Nr 130 p. 1112) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806). Rada Miejska w Debrznie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

strzennego terenu obrze¿y Jeziora ¯uczek po³o¿onego w
gminie Debrzno dla obszaru o powierzchni 126,53 ha
obejmuj¹cego dzia³ki nr:
 282, 495, 496, 497, 498, 515, 516, 518, 519, 887 
obrêb Debrzno,
 182,183,184,186,187,188  obrêg Grzymis³aw,
 483/7  obrêb Myligoszcz,
w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹, letniskow¹, pensjonatow¹,
 zabudowê us³ugow¹,
 urz¹dzenia obs³ugi turystyki i rekreacji,
 parkingi,
 komunikacjê.
§2
1.1.Na terenie objêtym planem wyodrêbnionych jest 47
jednostek funkcjonalnych. Ustalenia zasad zagospodarowania dla poszczególnych jednostek s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 1 MN.
2. POWIERZCHNIA 2,10 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Uci¹¿liwe dla rodowiska oraz wymagaj¹ce obs³ugi
ciê¿kim transportem.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,08 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od drogi 1 KD i 4 KD;
e) dopuszcza siê realizacjê:
 wolno stoj¹cego gara¿u  wysokoæ zabudowy
do 3,5 m (od poziomu terenu do kalenicy),
 us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni u¿ytkowej nie
przekraczaj¹cej 50,0 m2,
f) inne ustalenia:
 poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu;
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie po³aci
22o-45°);
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
7. PARKINGI
 w granicach dzia³ki min. 1 stanowisko postojowe dla
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funkcji mieszkalnej i min. 1 stanowisko postojowe dla
funkcji us³ugowej.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 1 KD
i 4 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  do gruntu w granicach w³asnoci;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Co najmniej 40% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny
czynne biologicznie, (dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego).
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA
0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹,
 niewielka czêæ znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr XXXVI/266/97 Rady
Miejskiej w Debrznie z dn. 24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 2 UH, UG.
2. POWIERZCHNIA 0,70 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Us³ugi nieuci¹¿liwe typu: handel detaliczny, us³ugi gastronomiczne  oraz inne o podobnym charakterze, z
wykluczeniem wymagaj¹cych obs³ugi transportem
ciê¿kim.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje uci¹¿liwe.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,2 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od drogi 1 KD i 4 KD;
e) dopuszcza siê realizacjê:
 funkcji mieszkaniowej, integralnie zwi¹zanej z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹;
f) inne ustalenia:
 poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu;
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie po³aci
22o-45°);
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
7. PARKINGI
 w granicach dzia³ki min. 1 stanowisko postojowe/
50 m2 powierzchni us³ug, lecz nie mniej ni¿ 1 stanowisko na 1 lokal us³ugowy.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 1 KD i 4
KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych, przeznaczonych pod komunikacjê (ulic, parkingów i placów manewrowych) do lokalnej kanalizacji deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko odpadów.
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9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Co najmniej 30% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny
czynne biologicznie, (dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego).
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 3 MN.
2. POWIERZCHNIA 0,66 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Uci¹¿liwe dla rodowiska oraz wymagaj¹ce obs³ugi
ciê¿kim transportem.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,08 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od drogi 1KD, 4 KD i 5 KD,
e) dopuszcza siê realizacjê:
 wolno stoj¹cego gara¿u  wysokoæ zabudowy
do 3,5 m (od poziomu terenu do kalenicy),
 us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni u¿ytkowej nie
przekraczaj¹cej 50,0 m2,
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f) inne ustalenia:
 poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu;
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie po³aci 22°-45°);
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
PARKINGI
 w granicach dzia³ki min. 1 stanowisko postojowe
dla funkcji mieszkalnej i min. 1 stanowisko postojowe dla funkcji us³ugowej.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 1 KD,
4 KD i 5 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  do gruntu w granicach w³asnoci;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Co najmniej 40% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny
czynne biologicznie, (dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego).
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci DebrznoWie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny
posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
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 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary
wody pitnej planowane s¹ do objêcia ochron¹.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 4 MN.
2. POWIERZCHNIA 0,92 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Uci¹¿liwe dla rodowiska oraz wymagaj¹ce obs³ugi
ciê¿kim transportem.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,08 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od drogi 4 KD, 10 KD i 11KD;
e) dopuszcza siê realizacjê:
 wolno stoj¹cego gara¿u  wysokoæ zabudowy
do 3,5 m (od poziomu terenu do kalenicy),
 us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni u¿ytkowej nie
przekraczaj¹cej 50,0 m2,
f) inne ustalenia:
 poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu;
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie po³aci
22°45°);
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
7. PARKINGI
 w granicach dzia³ki min. 1 stanowisko postojowe dla
funkcji mieszkalnej i min. 1 stanowisko postojowe
dla funkcji us³ugowej.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 04 KD, 10
KD i 11 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
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g) wody opadowe  do gruntu w granicach w³asnoci,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Co najmniej 40% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny
czynne biologicznie, (dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego).
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 5 MP.
2. POWIERZCHNIA 1,96 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zabudowa mieszkaniowo  pensjonatowa (maksymalnie 5 pokoi pensjonatowych),
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie uci¹¿liwe dla rodowiska oraz wymagaj¹ce
obs³ugi ciê¿kim transportem.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,15 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
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 6,0 m od drogi 4 KD i 8 KD;
e) dopuszcza siê realizacjê:
 wolno stoj¹cego gara¿u  wysokoæ zabudowy
do 3,5 m (od poziomu terenu do kalenicy),
f) inne ustalenia:
 poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu;
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie po³aci 22°-45°);
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych w granicach dzia³ki:
 dla u¿ytkowników sta³ych  min. 1 miejsce postojowe;
 dla u¿ytkowników okresowych  min 1 miejsce postojowe/1 pokój pensjonatowy.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 4 KD i 8
KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych,
przeznaczonych pod komunikacjê (ulic, parkingów
i placów manewrowych) do lokalnej kanalizacji
deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Co najmniej 40% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny
czynne biologicznie, (dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego).
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
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15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹.
 czêæ terenu znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr XXXVI/266/97 Rady
Miejskiej w Debrznie z dn. 24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 6 PM.
2. POWIERZCHNIA 1,55 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zabudowa pensjonatowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie uci¹¿liwe dla rodowiska oraz wymagaj¹ce
obs³ugi ciê¿kim transportem.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,2 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od drogi 4 KD i 8 KD
 30,0 m od granicy lasu (teren 21 ZL);
e) dopuszcza siê realizacjê:
 wolno stoj¹cego gara¿u  wysokoæ zabudowy
do 3,5 m (od poziomu terenu do kalenicy),
f) inne ustalenia:
 poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu;
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie po³aci
22°-45°);
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
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7. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych w granicach dzia³ki:
 dla u¿ytkowników sta³ych  min. 1 miejsce parkingowe;
 dla u¿ytkowników okresowych  min 1 miejsce postojowe/1 pokój pensjonatowy.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 8 KD
i 4 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych,
przeznaczonych pod komunikacjê (ulic, parkingów
i placów manewrowych) do lokalnej kanalizacji
deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Co najmniej 40% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny
czynne biologicznie, (dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego).
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci DebrznoWie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny
posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹,
 czêæ terenu znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr XXXVI/266/97 Rady
Miejskiej w Debrznie z dn. 24.10.1997 r.
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c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 7 PM.
2. POWIERZCHNIA 0,72 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zabudowa pensjonatowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie uci¹¿liwe dla rodowiska oraz wymagaj¹ce
obs³ugi ciê¿kim transportem.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,2 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od drogi 8 KD
 30,0 m od granicy lasu (teren 21 ZL);
e) dopuszcza siê realizacjê:
 wolno stoj¹cego gara¿u  wysokoæ zabudowy
do 3,5 m (od poziomu terenu do kalenicy),
f) inne ustalenia:
 poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu;
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie po³aci
22°-45°);
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
7. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych w granicach dzia³ki:
 dla u¿ytkowników sta³ych  min. 1 miejsce postojowe;
 dla u¿ytkowników okresowych  min 1 miejsce postojowe/1 pokój pensjonatowy.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 8 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych, przeznaczonych pod komunikacjê (ulic, parkingów i placów manewrowych) do lokalnej kanalizacji deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ
ropopochodnych i piasku;
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h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Co najmniej 40% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny
czynne biologicznie, (dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego).
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹,
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 8 PM.
2. POWIERZCHNIA 1,28 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zabudowa pensjonatowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie uci¹¿liwe dla rodowiska oraz wymagaj¹ce
obs³ugi ciê¿kim transportem.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,2 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;

7.
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d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od drogi 4 KD i 8 KD
 30,0 m od granicy lasu (teren 21 ZL);
e) dopuszcza siê realizacjê:
 wolno stoj¹cego gara¿u  wysokoæ zabudowy
do 3,5 m (od poziomu terenu do kalenicy),
f) inne ustalenia:
 poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu;
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie po³aci 22°-45°);
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych w granicach dzia³ki:
 dla u¿ytkowników sta³ych  min. 1 miejsce postojowe;
 dla u¿ytkowników okresowych  min 1 miejsce postojowe/1 pokój pensjonatowy.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 8 KD i 4
KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych,
przeznaczonych pod komunikacjê (ulic, parkingów
i placów manewrowych) do lokalnej kanalizacji
deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Co najmniej 40% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny
czynne biologicznie, (dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego).
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
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14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹,
 czêæ terenu znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr XXXVI/266/97 Rady
Miejskiej w Debrznie z dn. 24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 9 PM.
2. POWIERZCHNIA 1,23 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zabudowa pensjonatowa,
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie uci¹¿liwe dla rodowiska oraz wymagaj¹ce
obs³ugi ciê¿kim transportem.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,2 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od drogi 4 KD
 30,0 m od granicy lasu (teren 21 ZL);
e) dopuszcza siê realizacjê:
 wolno stoj¹cego gara¿u  wysokoæ zabudowy
do 3,5 m (od poziomu terenu do kalenicy),
f) inne ustalenia:
 poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu;
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie po³aci
22°-45°);
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
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7. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych w granicach dzia³ki:
 dla u¿ytkowników sta³ych  min. 1 miejsce postojowe;
 dla u¿ytkowników okresowych  min 1 miejsce postojowe/1 pokój pensjonatowy.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 4 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych,
przeznaczonych pod komunikacjê (ulic, parkingów
i placów manewrowych) do lokalnej kanalizacji
deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Co najmniej 40% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny
czynne biologicznie, (dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego).
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹,
 w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki
Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
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c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK

1. NUMER TERENU 10 MN/Li.
2. POWIERZCHNIA 1,52 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zabudowa mieszkalna i letniskowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Uci¹¿liwe dla rodowiska oraz wymagaj¹ce obs³ugi
ciê¿kim transportem.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,10 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 20%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 8,0 m od drogi 1 KD i 4 KD,
 6,0 m od drogi 2 KD,
 30,0 m od lasu (dzia³ka 283L  poza granicami
opracowania);
e) inne ustalenia:
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
7. PARKINGI
 w granicach dzia³ki  min. 1 stanowisko postojowe.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 2 KD
i 4 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych, przeznaczonych pod komunikacjê (ulic, parkingów i placów manewrowych) do lokalnej kanalizacji deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 co najmniej 40% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyæ pod teren biologicznie czynny; (dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego);
 zaleca siê wprowadzenie pasa zieleni krajobrazowo  izolacyjnej od drogi 4 KD.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹.
 czêæ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny
rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z
dn. 24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 11 UT, US, UK, UH.
2. POWIERZCHNIA 3,56 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Us³ugi turystyki, sportu, kultury i handlu; us³ugi nieuci¹¿liwe nie powoduj¹ce zagro¿enia dla rodowiska
przyrodniczego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Us³ugi wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  wg potrzeb wynikaj¹cych z funkcji;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maksymalnie
5%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 7,0 m od
poziomu terenu do kalenicy;
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d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 30,0 m od granicy lasu (teren 21 ZL i dzia³ka
283L);
 100,0 m od jeziora; w strefie przywodnej (w pasie 100,0 m od linii brzegowej) dopuszcza siê
jedynie realizacjê k¹pieliska, przystani turystycznej oraz stanicy wodnej,
e) inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg ci¹gu pieszego  jak na rysunku planu;
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
PARKINGI
 minimum 1 stanowisko/1 lokal us³ugowy  do realizacji na terenie 22 KP.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 12 KD
wy³¹cznie dla zapewnienia dojazdu dostaw do
us³ug;
Nawierzchnia ci¹gu pieszego i cie¿ki rowerowej
na odcinku od drogi 12 KD do 28 NO winna mieæ
wzmocnion¹ nonoæ ze wzglêdu na dopuszczenie ruchu samochodowego dostawczego dla us³ug
i przepompowni cieków;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych,
przeznaczonych pod komunikacjê ko³ow¹ do lokalnej kanalizacji deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych i piasku; z
dachów  do gruntu,
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹ ograniczenia.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zaleca siê ochronê skarp i bezwzglêdn¹ ochronê istniej¹cego drzewostanu.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Konieczne jest opracowanie wspólnego projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego zamierzenia inwe-
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stycyjnego z dopuszczeniem jego etapowej realizacji.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: urz¹dzenie terenu powinno
uwzglêdniaæ wymagania osób niepe³nosprawnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 11UK.
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Us³ugi kultury nie powoduj¹ce zagro¿enia dla rodowiska przyrodniczego  amfiteatr
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  bez podzia³u;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  bez zabudowy
kubaturowej wy³¹cznie urz¹dzenia terenowe;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy
e) inne ustalenia:
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ przebieg ci¹gu
pieszego  jak na rysunku planu;
7. PARKINGI
Wyklucza siê lokalizacjê parkingów.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 12 KD
przejazd przez teren 11 UT, US, UK, UH  wy³¹cznie
dla zapewnienia dojazdu samochodów specjalnych;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  i nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych do
lokalnej kanalizacji deszczowej
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h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹ ograniczenia.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zaleca siê ochronê skarp i bezwzglêdn¹ ochronê istniej¹cego drzewostanu.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Konieczne jest opracowanie wspólnego projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego zamierzenia inwestycyjnego ³¹cznie z terenem 11 UT, US, UK, UH z
dopuszczeniem jego etapowej realizacji.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: urz¹dzenie terenu powinno uwzglêdniaæ wymagania osób niepe³nosprawnych.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 12 UT
2. POWIERZCHNIA 0,19 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Us³ugi turystyki  pla¿a,
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê;
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e) dopuszcza siê realizacjê:
 ma³ej architektury,
 ogólnodostêpnych urz¹dzeñ sanitarnych, przebieralni  usytuowanych w rejonie styku z drog¹
12 KD,
f) inne ustalenia: w zagospodarowaniu uwzglêdniæ
przebieg ci¹gu pieszego  jak na rysunku planu.
PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 12 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  odprowadzenie do gruntu;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie);
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 13 ZI
2. POWIERZCHNIA 0,40 ha.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6468 

3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Tereny zieleni o funkcjach izolacyjno  krajobrazowych, bez zabudowy kubaturowej.
Dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu oraz
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Szkodliwe dla rodowiska przyrodniczego.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê;
e) inne ustalenia  nie ustala siê;
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna przez parking
22 KP;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  nie ustala siê;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  nie ustala siê;
h) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nale¿y zachowaæ istniej¹cy drzewostan i prowadziæ
dzia³alnoæ pielêgnacyjn¹.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 14 UT, US, UG, UH.
2. POWIERZCHNIA 4,20 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Us³ugi turystyki, sportu, gastronomii i handlu; us³ugi
nieuci¹¿liwe nie powoduj¹ce zagro¿enia dla rodowiska przyrodniczego, tj.: pensjonat, boiska sportowe (tenis, badminton, krêgle, mini golf itp.), przystañ z wypo¿yczalni¹ sprzêtu wodnego, ma³a architektura.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Uci¹¿liwe dla rodowiska przyrodniczego.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  wg potrzeb zwi¹zanych z funkcj¹;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maksymalnie
30%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: dla zabudowy
pensjonatowej  do 10,5 m od poziomu terenu do
kalenicy, pozosta³a  do 7,0 m od poziomu terenu
do kalenicy;;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od drogi 12 KD;
e) inne ustalenia:
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
7. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych w granicach dzia³ki
wg wskaników:
 min. 1 stanowisko/1 lokal us³ugowy
 min 1 stanowisko/1 pokój pensjonatowy.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 12 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych, przeznaczonych pod komunikacjê (ulic, parkingów i placów manewrowych) do lokalnej kanalizacji deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji  wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren objêty ochron¹ konserwatorsko  archeologicz-
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n¹. Wojewódzki Oddzia³ S³u¿by Ochrony Zabytków
Delegatura w S³upsku okreli zakres niezbêdnych prac
badawczych i dokumentacyjnych poprzedzaj¹cych realizacje inwestycji. Ewentualne znaleziska przedmiotów nosz¹cych cechy zabytku (lub ich czêci) nale¿y
zg³aszaæ s³u¿bom ochrony zabytków.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nale¿y d¹¿yæ do zachowania drzewostanu o rednicy pni powy¿ej 20 cm. Co najmniej 40% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny biologicznie czynne (dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego).
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Zaleca siê opracowanie wspólnego projektu zagospodarowania terenu dla ca³ego zamierzenia inwestycyjnego z dopuszczeniem realizacji inwestycji w etapach.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: urz¹dzenie terenu powinno
uwzglêdniaæ wymagania osób niepe³nosprawnych.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 15 ZN
2. POWIERZCHNIA 4,60 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie dotyczy;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy;
e) inne ustalenia  nie dotyczy;
7. PARKINGI
Nie ustala siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  nie ustala siê;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  nie ustala siê;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  nie ustala siê;
h) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren objêty ochron¹ konserwatorsko  archeologiczn¹. Êwentualne znaleziska przedmiotów nosz¹cych
cechy zabytku (lub ich czêci) nale¿y zg³aszaæ s³u¿bom ochrony zabytków.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ rolinnoæ i istniej¹cy ciek
wodny.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 16 ZL.
2. POWIERZCHNIA 15,86 ha.
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3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zieleñ lena.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy;
e) inne ustalenia  w zagospodarowaniu uwzglêdniæ
przebieg ci¹gu pieszego  jak na rysunku planu;
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  nie ustala siê;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  zaleca siê owietlenie ci¹gu pieszego lampami typu punktowego lub umieszczonymi na drzewach;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  nie ustala siê;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren objêty ochron¹ konserwatorsko  archeologiczn¹. Ewentualne znaleziska przedmiotów nosz¹cych
cechy zabytku (lub ich czêci) nale¿y zg³aszaæ s³u¿bom ochrony zabytków. Stanowiska archeologiczne
podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej, wszelkie dzia³ania mog¹ce naruszyæ ich strukturê wymagaj¹ bezwzglêdnie zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w S³upsku.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ustala siê zakaz zabudowy, lokalizacji parkingów lenych i urz¹dzeñ turystycznych z wyj¹tkiem ci¹gów
spacerowych;
 dopuszcza siê realizacjê obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ len¹;
 zaleca siê ochronê skarp.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie ochronnej terenu specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
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 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary
wody pitnej planowane s¹ do objêcia ochron¹.
 wiêkszoæ znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹
przepisy Uchwa³y Nr XXXVI/266/97 Rady Miejskiej
w Debrznie z dn. 24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 17 UT
2. POWIERZCHNIA 0,4 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Us³ugi turystyki, tj. pole biwakowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Uci¹¿liwe dla rodowiska.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  wed³ug potrzeb terenowych zwi¹zanych z funkcj¹;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê;
e) dopuszcza siê lokalizacjê:
 ogólnodostêpnych urz¹dzeñ sanitarnych
f) inne ustalenia: nie ustala siê.
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 13 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych 
do lokalnej kanalizacji deszczowej po wstêpnym
oczyszczeniu z piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zaleca siê uregulowanie licznych cieków i rowów
dla zapewnienia równowagi gospodarki gruntowo
 wodnej.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
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14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

8.

9.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 18 PM.
2. POWIERZCHNIA 2,48 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zabudowa pensjonatowa,
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Uci¹¿liwe dla rodowiska.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,2 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,5 m od
poziomu terenu do kalenicy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od drogi 14
KD oraz 30,0 m od granicy lasu (teren 16 ZL i 19 ZL);
e) dopuszcza siê realizacjê:
 wolno stoj¹cego gara¿u  wysokoæ zabudowy
do 3,5 m (od poziomu terenu do kalenicy),
f) inne ustalenia:
 poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu, od strony drogi 14 KD;
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie po³aci
35  50 °);
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu;
 preferuje siê stosowanie materia³ów naturalnych
takich jak kamieñ, ceg³a, drewno  wyklucza siê
stosowanie sidingu;
 kolorystyka elewacji i pokryæ dachowych powinna byæ zharmonizowana z otoczeniem  nale¿y
unikaæ kolorów jaskrawych;
7. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych w granicach dzia³ki:
 dla u¿ytkowników sta³ych  min. 1 miejsce postojowe;
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 dla u¿ytkowników okresowych  min 1 miejsce postojowe/1 pokój pensjonatowy.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 14 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych,
przeznaczonych pod komunikacjê (ulic, parkingów
i placów manewrowych) do lokalnej kanalizacji
deszczowej po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji  wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Zachodnia czêæ terenu, na której wystêpuj¹ lady
osady kultury ³u¿yckiej objêta jest ochron¹ konserwatorsko  archeologiczn¹. Wojewódzki Oddzia³ S³u¿by Ochrony Zabytków Delegatura w S³upsku okreli
zakres niezbêdnych prac badawczych i dokumentacyjnych poprzedzaj¹cych realizacje inwestycji oraz
ucili granice obszaru objêtego ochron¹. Ewentualne przypadkowe znaleziska przedmiotów nosz¹cych
cechy zabytku (lub ich czêci) nale¿y zg³aszaæ s³u¿bom ochrony zabytków.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zaleca siê wprowadziæ pas zieleni krajobrazowo izolacyjnej na skarpie od strony drogi 13 KD,
 co najmniej 40% ogólnej powierzchni ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod tereny
czynne biologicznie, (dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz
cech pod³o¿a gruntowego). Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granicy, aby
nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie); ze wzglêdu na mo¿liwoæ okresowego
wystêpowania ha³asu lotniczego budynki powinny posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne;
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 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary
wody pitnej planowane s¹ do objêcia ochron¹,
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 19 ZL.
2. POWIERZCHNIA 1,70 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zieleñ lena.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie dotyczy;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy;
e) inne ustalenia  w zagospodarowaniu uwzglêdniæ
przebieg ci¹gu pieszego  jak na rysunku planu;
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  nie ustala siê;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  zaleca siê owietlenie ci¹gu pieszego lampami typu punktowego lub umieszczonymi na drzewach;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  nie ustala siê;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
W pó³nocnej czêci terenu znajduje siê stanowisko
archeologiczne objête ochron¹ konserwatorsk¹. Wyklucza siê naruszenie ich struktury. Ewentualne przypadkowe znaleziska w tym rejonie przedmiotów nosz¹cych cechy zabytku (lub ich czêci) nale¿y zg³aszaæ s³u¿bom ochrony zabytków.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ustala siê zakaz zabudowy, lokalizacji parkingów lenych i urz¹dzeñ turystycznych z wyj¹tkiem ci¹gu
pieszego;
 zaleca siê uregulowanie licznych cieków i rowów
dla zapewnienia równowagi gospodarki gruntowo
 wodnej;
 storodrzew podlega bezwzglêdnej ochronie.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-
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STYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 wiêkszoæ znajduje siê w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 20 ZN
2. POWIERZCHNIA 11,38 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Tereny zieleni nieurz¹dzonej.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie dotyczy;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy;
e) inne ustalenia  w zagospodarowaniu uwzglêdniæ
przebieg ci¹gu pieszego  jak na rysunku planu;
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  nie dotyczy;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  nie dotyczy;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  nie dotyczy;
h) utylizacja odpadów sta³ych  nie dotyczy.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zaleca siê uregulowanie licznych cieków i rowów dla
zapewnienia równowagi gospodarki gruntowo  wodnej.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
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Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 teren znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹
przepisy Uchwa³y Nr XXXVI/266/97 Rady Miejskiej
w Debrznie z dn. 24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 21 ZL.
2. POWIERZCHNIA 11,32 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zieleñ lena.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie dotyczy;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy;
e) inne ustalenia  w zagospodarowaniu uwzglêdniæ
przebieg ci¹gów pieszych  jak na rysunku planu;
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  nie ustala siê;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  zaleca siê owietlenie ci¹gu pieszego lampami typu punktowego lub umieszczonymi
na drzewach;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  nie ustala siê;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Na niewielkich fragmentach pó³nocno  zachodniej
czêci terenu znajduj¹ siê stanowiska archeologiczne
objête ochron¹ konserwatorska. Wyklucza siê naruszenie ich struktury. Ewentualne przypadkowe znaleziska w tym rejonie przedmiotów nosz¹cych cechy
zabytku (lub ich czêci) nale¿y zg³aszaæ s³u¿bom
ochrony zabytków.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ustala siê zakaz zabudowy, lokalizacji parkingów
i urz¹dzeñ turystycznych z wyj¹tkiem ci¹gów pieszych
 zaleca siê ochronê skarp;
 wyklucza siê wycinkê drzew  dopuszcza siê jedynie ciêcia pielêgnacyjne; starodrzew podlega bezwzglêdnej ochronie.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 22 KP.
2. POWIERZCHNIA 0,19 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren parkingu
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszelkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie dotyczy;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
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c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy;
e) inne ustalenia: nie ustala siê.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 12 KD;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  do lokalnej kanalizacji deszczowej, po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ
ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji  wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Zgodna z funkcj¹ docelow¹.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 23 KP.
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren parkingu
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.

Poz. 2458

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie dotyczy;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy;
e) inne ustalenia: nie ustala siê.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 13 KD;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  do lokalnej kanalizacji deszczowej, po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ
ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji  wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 24 UT
2. POWIERZCHNIA 0,42 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Us³ugi turystyki, tj. pole biwakowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Uci¹¿liwe dla rodowiska.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
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a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê;
e) dopuszcza siê lokalizacjê:
 ogólnodostêpnych urz¹dzeñ sanitarnych
f) inne ustalenia: nie ustala siê.
PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 15 KD
i parkingu;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych 
do lokalnej kanalizacji deszczowej po wstêpnym
oczyszczeniu z piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zaleca siê ochronê skarp.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 25 KP.

Dziennik Urzêdowy
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2. POWIERZCHNIA 0,06 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren parkingu
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie dotyczy;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy;
e) inne ustalenia: nie ustala siê.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 15 KD;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  do lokalnej kanalizacji deszczowej, po wstêpnym oczyszczeniu z zanieczyszczeñ
ropopochodnych i piasku;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji  wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 26 W.
2. POWIERZCHNIA 50,59 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Jezioro ¯uczek  teren wód otwartych o funkcji krajobrazowej i rekreacyjnej.
4. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary
wody pitnej planowane s¹ do objêcia ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 27 EE, NO
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Trafostacja i przepompownia cieków.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie pozosta³e.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê;
e) inne ustalenia: ustala siê wymóg ogrodzenia i oznakowania terenu.
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 12 KD;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  odprowadzenie do gruntu;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.

Poz. 2458

12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 28 NO
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Przepompownia cieków.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie pozosta³e.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê;
e) inne ustalenia: ustala siê wymóg ogrodzenia i oznakowania terenu.
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  ci¹giem pieszym
i cie¿k¹ rowerow¹ biegn¹cymi przez teren 11 UT,
US, UK, UH. Nawierzchnia ci¹gu pieszego i cie¿ki
rowerowej na odcinku od drogi 12 KD do 28 NO
winna mieæ wzmocnion¹ nonoæ ze wzglêdu na
dopuszczenie ruchu samochodowego obs³uguj¹cego przepompowniê cieków;
b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej;
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g) wody opadowe  odprowadzenie do gruntu;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 29 EE
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Trafostacja.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie pozosta³e.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê;
e) inne ustalenia: nie ustala siê.
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 4 KD;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  odprowadzenie do gruntu;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 30 EE
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Trafostacja.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie pozosta³e.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê;
e) inne ustalenia: nie ustala siê.
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
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a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 8 KD;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  odprowadzenie do gruntu;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 31 EE
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Trafostacja.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie pozosta³e.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê;
e) inne ustalenia: nie ustala siê.
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 13 KD;
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b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  odprowadzenie do gruntu;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 32 NO
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Przepompownia cieków.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie pozosta³e.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê;
e) inne ustalenia: ustala siê wymóg ogrodzenia i oznakowania terenu.
7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi 15 KD;
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b) woda  za porednictwem projektowanego wodoci¹gu;
c) elektrycznoæ  z projektowanej sieci;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  do kanalizacji sanitarnej;
g) wody opadowe  odprowadzenie do gruntu;
h) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
 Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Uchwa³y Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dn.
24.10.1997 r.
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 33 RP
2. POWIERZCHNIA 1,40. ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren upraw rolnych.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie dotyczy;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy;
e) inne ustalenia  nie dotyczy;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  nie dotyczy;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  nie dotyczy;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  nie dotyczy;
h) utylizacja odpadów sta³ych  nie dotyczy.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
W zachodniej czêci terenu znajduje siê stanowisko
archeologiczne objête ochron¹ konserwatorsk¹. Wyklucza siê naruszenie jego struktury. Ewentualne przypadkowe znaleziska przedmiotów nosz¹cych cechy
zabytku (lub ich czêci) nale¿y zg³aszaæ s³u¿bom
ochrony zabytków.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA  0%
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
1. NUMER TERENU 34 RP
2. POWIERZCHNIA 0,95 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren upraw rolnych.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie dotyczy;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
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c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie dotyczy;
e) inne ustalenia  nie dotyczy;
PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  nie dotyczy;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  nie dotyczy;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  nie dotyczy;
h) utylizacja odpadów sta³ych  nie dotyczy.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Teren po³o¿ony jest w strefie oddzia³ywania terenu
specjalnego.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA  0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w:
 strefie oddzia³ywania obiektu specjalnego (tj. lotnisko wojskowe, po³o¿one w miejscowoci Debrzno-Wie),
 obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 127. G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 1 KD.
2. POWIERZCHNIA 0,41 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Droga dojazdowa, jezdnia dwupasmowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

Poz. 2458

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 2 KD.
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Droga dojazdowa zakoñczona placem manewrowym,
jezdnia dwupasmowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 3 KX.
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ci¹g pieszy.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
5,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.

Poz. 2458

 6481 

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Schody terenowe powinny byæ wykonane z materia³ów naturalnych i przystosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 4 KD.
2. POWIERZCHNIA 0,77 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Droga dojazdowa, jezdnia dwupasmowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.

1. NUMER TERENU 6 KX.
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ci¹g pieszy.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
5,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nale¿y w maksymalnym stopniu zachowaæ istniej¹cy
drzewostan.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Schody terenowe powinny byæ wykonane z materia³ów naturalnych i przystosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 5 KD.
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Droga dojazdowa, jezdnia dwupasmowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.

1. NUMER TERENU 7 KX.
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ci¹g pieszy.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
5,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Schody terenowe powinny byæ wykonane z materia³ów naturalnych i przystosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Schody terenowe powinny byæ wykonane z materia³ów naturalnych i przystosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 8 KD.
2. POWIERZCHNIA 0,43 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Droga dojazdowa, jezdnia dwupasmowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.

1. NUMER TERENU 10 KD.
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej zakoñczonej
placem manewrowym do normatywnej szerokoci
12,0 m, jezdnia dwupasmowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pas terenu o szerokoci 6,0 m i plac manewrowy.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 9 KX.
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ci¹g pieszy.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
5,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 11 KD.
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej do szerokoci normatywnej 12,0 m, jezdnia dwupasmowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pas o szerokoci 4,0 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
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6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 12 KD.
2. POWIERZCHNIA 0,67 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej zakoñczonej
placem manewrowym do normatywnej szerokoci
12,0 m; jezdnia dwupasmowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Pas terenu o szerokoci od 4,0 do 6,0 m jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
W przekroju drogi nale¿y zrealizowaæ cie¿kê rowerow¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 13 KD.
2. POWIERZCHNIA 0,57 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Droga dojazdowa zakoñczona placem manewrowym,
jezdnia dwupasmowa.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m.
PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
W przekroju ulicy nale¿y zrealizowaæ cie¿kê rowerow¹.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 14 KD.
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Droga dojazdowa zakoñczona placem manewrowym,
jezdnia dwupasmowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KUTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRZE¯Y JEZIORA ¯UCZEK
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 15 KD.
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2. POWIERZCHNIA 0,14 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Droga dojazdowa zakoñczona placem manewrowym,
jezdnia dwupasmowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczone w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Droga znajduje siê w strefie oddzia³ywania terenu specjalnego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
W przekroju drogi nale¿y zrealizowaæ cie¿kê rowerow¹.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:2000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) oznaczenie cyfrowe i literowe przeznaczenia poszczególnych terenów(cyfry oznaczaj¹ kolejnoæ kart
terenu, symbole oznaczaj¹ funkcjê terenu).
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza do stosowania stawki procentowej s³u¿¹cej do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu
wartoci terenu przeznaczonego pod zabudowê w wysokoci 30% p³atne w przypadku zbycia prawa u¿ytkowania wieczystego lub prawa w³asnoci przed up³ywem
5-ciu lat od wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiego niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Debrznie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania

z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 78/XXII/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Debrznie z dnia 22 maja 1987 r. w odniesieniu do
objêtego niniejszym planem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

2459
UCHWA£A Nr XII/312/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych z Gdañska do Nowego
Portu 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, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), 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,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Paw³a II do
torów kolejowych z Gdañska do Nowego Portu w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar 51,42 ha, w granicach
oznaczonych na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 26 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 026) wydzielonych 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:
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33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
34  us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zawieraj¹ca strefê
33 i  na co najmniej 70% powierzchni dzia³ki  strefê 62.
W terenach us³ugowych i us³ugowo-mieszkaniowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko1,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach produkcyjno-us³ugowych dopuszcza siê
zieleñ z zakresu strefy 64.
62  zieleñ urz¹dzona  tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej
80% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) budynki obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego,
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegó³owej
lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
63  lasy, w tym lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
82  ulice zbiorcze
83  ulice g³ówne, ulice g³ówne przyspieszone
85  tereny obs³ugi transportu drogowego, np.: parkingi, gara¿e, stacje obs³ugi samochodów, stacje paliw, centra logistyczne, autoporty.
86  wydzielone ci¹gi: piesze, pieszo-jezdne, pieszorowerowe, rowerowe, ulice o równoprawnym ruchu
pieszym, rowerowym i ko³owym
1

w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska
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W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
91  szlaki i bocznice kolejowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) 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,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) adaptacja  przystosowanie obiektu, jako ca³oci lub
tylko jego czêci do okrelonej funkcji u¿ytkowej. Nie
mo¿e naruszaæ wartoci zabytkowych. Dotyczy zarówno tych obiektów, których pierwotna funkcja nie
mo¿e byæ utrzymana (np. fortyfikacje), jak i tych, które mog¹ nadal posiadaæ dotychczasowe przeznaczenie,
4) typ budynku  zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku:
usytuowanie na dzia³ce, gabaryty i rodzaj dachu;
 gabaryty zabudowy  to jej wysokoæ, szerokoæ
i g³êbokoæ,
 rodzaj dachu  w sposób ogólny okrela kszta³t
dachu  wysoki lub p³aski,
5) charakter budynku  zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku: bry³a budynku, rozplanowanie i proporcje
otworów okiennych i kolorystyka,
6) bry³a budynku  zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku: typ zabudowy, kszta³t dachu, rozcz³onkowanie;
 kszta³t dachu  dok³adne okrelenie dachu zawieraj¹ce jego typ (mansardowy, skony, pulpitowy
itp.), k¹t nachylenia po³aci, kierunek kalenicy, pokrycie dachu,
 rozcz³onkowanie  to takie elementy bry³y budynku jak: ryzality, wnêki, wykusze, wie¿yczki, lukarny, balkony,
7) detal architektoniczny  to elementy wystroju elewacji: coko³y, gzymsy, opaski, sztukaterie, portale,
kraty, stolarka okien i drzwi, balustrady, chor¹giewki, boniowania, materia³y elewacyjne,
8) ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,
a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych oraz ci¹gów
³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci biologicznej,
9) powierzchnia biologicznie czynna  powierzchnia
niezabudowana i nieutwardzona pokryta rolinnoci¹ urz¹dzon¹ lub naturaln¹ a tak¿e wod¹; udzia³
powierzchni biologicznie czynnej w procentach
odnosi siê zawsze do powierzchni dzia³ki,
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wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

10) zieleñ izolacyjna  pas zieleni wielopiêtrowej o szerokoci minimum 10 m.
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

§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc parkingowych do obliczania zapotrzebowania
na miejsca postojowe samochodów osobowych na terenie Gdañska

Lp.

Rodzaj funkcji

1

2
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Hotele, pensjonaty
Motele
Sklepy o powierzchni
sprzeda¿y do 2000 m2,
domy towarowe
wielokondygnacyjne
Targowiska, hale
targowe
Restauracje, kawiarnie,
bary
Biura, urzêdy, poczty,
banki
Przychodnie, gabinety
lekarskie, kancelarie
adwokackie

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Podstawa
odniesienia

3

Wskaniki miejsc postojowych
Strefa C
Obszary
ekstensywnej
zabudowy
Uwagi
miejskiej
Strefa
nieograniczonego
parkowania
6
7

1 mieszkanie

minimum 2

10 ³ó¿ek
1 pokój

minimum 6
1,2

1000 m2 pow.
sprzeda¿y

minimum 25

1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpcyjnych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych

9.

Kocio³y, kaplice

10.

Domy parafialne, domy
kultury

11.

Kina, teatry

12.

Hale widowiskowe
i widowiskowosportowe, stadiony

100 miejsc
siedz¹cych

13.

Obiekty muzealne
i wystawowe

1000 m2
pow. u¿ytkowej

14.

Place sk³adowe,
hurtownie, magazyny

1000 m2
pow. sk³adowej

15.

Zak³ady przemys³owe,
rzemios³o

16.

Rzemios³o us³ugowe

100
zatrudnionych
100 m2
pow. u¿ytkowej

17.

Warsztaty pojazdów
mechanicznych

1 stan. naprawcze

minimum 25
minimum 24
minimum 30
minimum 30
minimum 12
minimum 8
minimum 22
minimum
16 + 0,3 m.p.
dla autokaru
minimum
20 +0,3 m.p.
dla autokaru
minimum 4,5
minimum 20
minimum 3
minimum 4

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego
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18.

Stacje paliw

19.

Myjnia samochodowa

20.

21.

Baseny p³ywackie,
si³ownia
Inne ma³e obiekty
sportu i rekreacji
Korty tenisowe
(bez miejsc dla widzów)

1 dystrybutor
1 stan.
obs³ugowonaprawcze
1 obiekt handlowy

minimum 2*
minimum 2*
minimum 8

*stanowiska
dla oczekuj¹cych

1 stan. do mycia

minimum 2*

*stanowiska
dla oczekuj¹cych

100 m2
pow. u¿ytkowej

minimum 10

1 kort

minimum 2

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303

10.

1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0,95 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 85
Parking jednopoziomowy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Pozosta³e z zakresu strefy, nie wymienione w pkt 3.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  20%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Minimalnie 250 miejsc postojowych.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od projektowanej tzw. Drogi
Zielonej (019-83) poprzez skrzy¿owanie z al. Jana
Paw³a II (018-82),
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,

12.

11.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zachowanie istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Dostêp przez teren do lasu (002-63) i do lasu poza
granicami planu.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Na pasach terenu oddzielaj¹cych miejsca postojowe
wprowadziæ pojedyncze drzewa.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303

1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 4,02 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 63
Las
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê.
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5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy -: nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  z terenu parkingu 001-85,
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  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) Teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Maksymalne zachowanie i uzupe³nienie rolinnoci utrwalaj¹cej wydmy.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
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18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,55 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 34
Us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane
ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, budynki zamieszkania zbiorowego, mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  60%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê,
6) inne  ci¹g pieszy od ulicy 017-81do istniej¹cej promenady w kierunku morza.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 9 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy projektowanej (01781),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  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

Poz. 2459

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

 6489 

1) Teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Wprowadzenie szpalerów drzew od strony ulic
i wzd³u¿ ci¹gu pieszego.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w strefie zagro¿onej uci¹¿liwoci¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej (019-83) i ul. Jana
Paw³a II (018-82).
2) Istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa 600 mm.
3) Istniej¹ce kolektory kanalizacji deszczowej 1,2 x
1.6 m, 0,8 m i 0,6 m.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zachowaæ odleg³oci elementów zagospodarowania:
od kolektora kanalizacji deszczowej 5 m, od magistrali
wodoci¹gowej 8 m.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303

1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,13 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 86
Ci¹g pieszy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Pozosta³e z zakresu strefy 86.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
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9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  nie ustala siê,
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  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
Wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ stanowi¹cych elemnet ci¹gu ³¹cz¹cego Ogólnomiejski System
Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê zagospodarowania ci¹gu obiektami ma³ej
architektury.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,89 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 85
Tereny obs³ugi transportu drogowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Centra logistyczne, autoporty.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30%,
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3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od projektowanej ulicy dojazdowej (017-81) oraz al. Jana Paw³a II (018-82)
ograniczona do wjazdu i wyjazdu na prawe skrêty,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zieleñ izolacyjna wzd³u¿ ci¹gu pieszego 004-86 stanowi element ci¹gu ³¹cz¹cego Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
2) dla parkingów terenowych powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV
2) Istniej¹cy kolektor kanalizacji deszczowej 3,0 m x
1,5 m.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
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17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Zachowaæ odleg³oæ zabudowy od kolektora kanalizacji deszczowej 5 m.
2) Zaleca siê ogrzewanie z og³nomiejskiej sieci ciep³owniczej.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 5,96 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
Zieleñ urz¹dzona
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od al. Jana Paw³a II (01882) lub al. Hallera (021-82),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  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) Teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
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2) Zachowanie i pielêgnacja istniej¹cej zieleni, uzupe³nienie zadrzewieñ od strony ulicy 019-83 (tzw. Drogi
Zielonej).
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa 600 mm.
2) Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Czêæ strefy objêty granic¹ terenu wewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
3) Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Istniej¹cy rów do zachowania.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zachowaæ odleg³oæ elementów zagospodarowania
od magistrali wodoci¹gowej 8 m.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 1,94 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 34
Us³ugi ogólnodostêpne z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zwi¹zane z rekreacj¹ i sportem
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty imprez widowiskowych,
2) pozosta³e z zakresu strefy 33.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  60%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m,

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulic Gdañskiej (poza obszarem planu), dopuszcza siê dojazd od ulic Dworskiej lub PCK (poza obszarem planu) wy³¹cznie za
zgod¹ w³aciciela terenu,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej;
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
9) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Maksymalne zachowanie istniej¹cych zadrzewieñ.
3) Przynajmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyæ pod nowe zadrzewienia, w tym
wprowadzenie zieleni wysokiej i redniej wzd³u¿ ul.
Gdañskiej (poza obszarem planu).
4) Dla parkingów terenowych powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca sieæ gazowa niskiego cinienia 200 mm.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oæ elementów zagospodarowania zgodnie z przepisami.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 4,16 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
Zieleñ urz¹dzona
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Droga dojazdowa do wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Gdañskiej 28 (poza obszarem
planu).
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê,
6) inne  ci¹g pieszy i cie¿ka rowerowa ³¹cz¹ce ul.
Hallera z ul. Gdañsk¹ i terenem us³ug z zieleni¹ towarzysz¹c¹ (007-34).
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od al. Hallera (020-82) oraz
od ul. Gdañskiej (poza obszarem planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  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) Teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu, wycinka
ograniczona do ciêæ sanitarnych.
3) Wprowadzenie nowych nasadzeñ drzew i krzewów.
4) Wprowadzenie pasa zieleni wysokiej i redniej
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wzd³u¿ projektowanej tzw. Drogi Zielonej (019-83) i al.
Hallera (020-82).
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV.
2) Istniej¹ca ogólnomiejska sieæ ciep³ownicza 400
mm.
3) Istniej¹cy gazoci¹g o rednicy 200 mm.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zachowaæ odleg³oæ elementów zagospodarowania
od sieci ciep³owniczej 1,5 m.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303

1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 2,0 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  20%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu .nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
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9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulic: Uczniowskiej (02381) i Gdañskiej (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  nie ustala siê,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  budynek
o wartociach kulturowych (oznaczony na rysunku planu), dopuszcza siê adaptacjê pod warunkiem
zachowania typu budynku.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu, wycinka
ograniczona do ciêæ sanitarnych.
2) 20% biologicznie czynnej powierzchni dzia³ek przeznaczyæ pod zadrzewienia.
3) Dla parkingów terenowych powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej
(019-83).
2) Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV.
3) Istniej¹ca ogólnomiejska sieæ ciep³ownicza 400
mm.
4) Istniej¹ca sieæ gazowa niskiego cinienia 200 mm.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
3) Od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oæ elementów zagospodarowania zgodnie z przepisami.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od tzw. Drogi Zielonej (019-83)
zaleca siê zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych
obni¿aj¹cych poziom ha³asu.
2) Zachowaæ odleg³oæ elementów zagospodarowania od
sieci ciep³owniczej 1,5 m.
3) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 1,91 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane
ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, budynki zamieszkania zbiorowego, obiekty
handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000
m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Gdañskiej (022-81),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu,wycinka
ograniczona do ciêæ sanitarnych.
3) 20% biologicznie czynnej powierzchni dzia³ek przeznaczyæ pod zadrzewienia.
4) Dla parkingów terenowych powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej
(019-83) i w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej al.
Hallera (021-82).
2) Istniej¹ca sieæ gazowa redniego cinienia 200 mm.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Czêæ strefy objêta granic¹ terenu wewnêtrznej
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
3) Od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oæ elementów zagospodarowania zgodnie z przepisami.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Rów Warzywód III wraz z drog¹ eksploatacyjn¹, zakaz kanalizacji, dopuszcza siê korektê trasy.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej (019-83) i w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej al. Hallera (021-82) zaleca siê zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych
poziom ha³asu.
2) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 1,24 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.

Poz. 2459

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  20%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd od ul. Gdañskiej
(022-81),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  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,wycinka
ograniczona do ciêæ sanitarnych.
2) 20% biologicznie czynnej powierzchni dzia³ek przeznaczyæ pod zadrzewienia.
3) Dla parkingów terenowych powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej
(019-83).
2) Istniej¹ca sieæ ciep³ownicza 400 mm.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
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18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej (019-83) zaleca siê zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom ha³asu.
2) Zachowaæ odleg³oæ elementów zagospodarowania od sieci ciep³owniczej 1,5 m.
3) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 2,92 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, budynki zamieszkania zbiorowego.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  20%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd od ul. Uczniowskiej
(023-81),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) 20% biologicznie czynnej powierzchni dzia³ek przeznaczyæ pod zadrzewienia.
2) Dla parkingów terenowych powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej
(019-83) i tzw. Nowej Gdañskiej (024-82).
2) Istniej¹ca ogólnomiejska sieæ ciep³ownicza 400
mm.
3) Istniej¹ce kolektory t³oczne kanalizacji sanitarnej
400 mm i 300 mm.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej (019-83) i tzw. Nowej Gdañskiej (02482). zaleca siê zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom ha³asu.
2) Zachowaæ odleg³oci elementów zagospodarowania: od kanalizacji sanitarnej 5 m, od sieci ciep³owniczej 1,5 m.
3) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0,32 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, budynki zamieszkania zbiorowego.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd od ul. Uczniowskiej
(023-81),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  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
Nie ustala siê.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV.
2) Istniej¹ce kolektory t³oczne kanalizacji sanitarnej
400 mm i 300 mm.
3) Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa 200 mm.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Poz. 2459

1) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej (019-83) i tzw. Nowej Gdañskiej (024-82). zaleca
siê zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom ha³asu.
2) Zachowaæ odleg³oci elementów zagospodarowania:
od kanalizacji sanitarnej 5 m, od sieci ciep³owniczej 1,5
m.
3) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 014
2. POWIERZCHNIA.1,64 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, budynki zamieszkania zbiorowego.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  na terenie OSTAB 50%, na pozosta³ym terenie
20%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd od ulic: Uczniowskiej
(025-81) i Kochanowskiego (026-81),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.

Poz. 2459

 6497 

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Czêæ terenu (jak na rysunku planu) objêta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Zieleñ rednia i niska pod lini¹ wysokiego napiêcia (LWN).
3) 20% biologicznie czynnej powierzchni dzia³ek przeznaczyæ pod zadrzewienia.
4) Dla parkingów terenowych powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej
(019-83) i projektowanej tzw. Nowej Gdañskiej (02482).
2) Wysoki poziom wód gruntowych.
3) Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV.
4) Istniej¹ca ogólnomiejska sieæ ciep³ownicza 400
mm.
5) Istniej¹cy wodoci¹g 300 mm i 150 mm.
6) Istniej¹ca kanalizacja deszczowa 0,3 m.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Zakaz wjazdu od tzw. Drogi Zielonej (019-83) i tzw.
Nowej Gdañskiej (024-82).
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od projektowanej tzw. Drogi Zielonej (019-83) i projektowanej tzw. Nowej
Gdañskiej (024-82). zaleca siê zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom ha³asu.
2) Zachowaæ odleg³oci elementów zagospodarowania od istniej¹cej infrastruktury: od wodoci¹gu 300
mm  5 m, od wodoci¹gu 150 mm  3 m, od kanalizacji deszczowej  5 m, od sieci ciep³owniczej 
1,5 m.
3) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303

1. KARTA TERENU NUMER 015
2. POWIERZCHNIA 0,83 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowa czêciowo pod wiaduktem projektowanej ulicy 019-83 (tzw. Drogi Zielonej)
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, budynki zamieszkania zbiorowego.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  20%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
.nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  w czêci pod wiaduktem minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 3,5 m;
w pozosta³ej czêci strefy nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd od ul. Kochanowskiego (026-81),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  nie ustala siê,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  nie
ustala siê,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów:
a) obiekt o wartociach kulturowych (oznaczony na
rysunku planu)  wie¿a cinieñ, dopuszcza siê
adaptacjê do nowej funkcji pod warunkiem za-
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chowania charakteru i detalu architektonicznego
obiektu; w ramach adaptacji dopuszcza siê wykonanie wejcia na poziomie innym ni¿ pierwotny,
b) przed likwidacj¹ (wydaniem decyzji rozbiórkowej)
dawnej lokomotywowni oznaczonej na rysunku planu wykonaæ inwentaryzacjê obiektu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) Teren w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej od kolei.
2) Teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od tzw. Drogi Zielonej (019-83).
3) Istniej¹ca ogólnomiejska sieæ ciep³ownicza 400
mm.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu przyleg³ego do kolejowej
stacji prze³adunkowej zgodnie z przepisami.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Czêæ strefy pod wiaduktem projektowanej tzw. Drogi Zielonej (019-83).
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej od kolei oraz w obszarze zagro¿onym
uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od tzw. Drogi Zielonej (019-83) zaleca siê zastosowanie zabezpieczeñ
akustycznych obni¿aj¹cych poziom ha³asu.
2) Zachowaæ odleg³oæ elementów zagospodarowania od sieci ciep³owniczej 1,5 m.
3) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303

1. KARTA TERENU NUMER 016
2. POWIERZCHNIA 1,15 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 92
Kolejowe stacje prze³adunkowe i rozrz¹dowe czêciowo pod wiaduktami projektowanej ulicy 019-83
(tzw. Drogi Zielonej) oraz ulicy 025-81 (Uczniowskiej)
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

7.

8.
9.

10.
11.
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1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
PARKINGI
Nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd od ul. Kochanowskiego (026-81) oraz drogami wewnêtrznymi z terenów kolejowych (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 017
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa, D  projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
20 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  2,5 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie:
a) chodniki,
b) jednostronna cie¿ka rowerowa,
c) obustronne pasy postojowe,
d) przejcie piesze ³¹cz¹ce teren us³ug z zieleni¹ towarzysz¹c¹ (003-34) i ci¹g pieszy (004-86).
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Wprowadzenie pasów zadrzewieñ po obu stronach
jezdni.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Przejcie piesze ³¹cz¹ce teren us³ug z zieleni¹ towarzysz¹c¹ (003-34) i ci¹g pieszy (004-86).
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 018
2. POWIERZCHNIA 1,23 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza, Z  odcinek al. Jana Paw³a II

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 40 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  50 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m,
3) przekrój  dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  ograniczona do jednego wjazdu i wyjazdu z terenu 005-85
(wy³¹cznie na prawe skrêty) oraz jednego zjazdu
na teren 006-62,
5) wyposa¿enie:
a) chodniki obustronne,
b) cie¿ka rowerowa.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
1) Pas dziel¹cy.
2) Zieleñ uliczna:
a) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew,
b) pomiêdzy cie¿k¹ rowerow¹ i jezdni¹ wprowadzenie pasa zakrzewieñ z pojedynczymi drzewami.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Skrzy¿owanie z tzw. Drog¹ Zielon¹ (019-83) z wysp¹ centraln¹.
2) Skrzy¿owanie z ul. 017-81 skanalizowane.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 019
2. POWIERZCHNIA 14,35 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 83
Ulica g³ówna przyspieszona, GP  projektowana (tzw.
Droga Zielona)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 50 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  70 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m,
3) przekrój  dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
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4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  wyklucza siê
za wyj¹tkiem jednego zjazdu na teren 001-85
5) wyposa¿enie:
a) chodniki obustronne,
b) cie¿ka rowerowa na odcinkach pomiêdzy: al.
Jana Paw³a II (018-82) a ul. Uczniowsk¹ (023-81),
c) torowisko tramwajowe na odcinku od projektowanej ulicy tzw. Nowej Gdañskiej (024-82) wzd³u¿
strefy (012-41) do skrzy¿owania z ul. Gdañsk¹ w
strefie (023-81)
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Zachowanie istniej¹cego drzewostanu, wycinka
ograniczona do drzew koliduj¹cych z pasami ruchu oraz ciêæ sanitarnych.
2) Na odcinku zapewniaj¹cym powi¹zanie OSTAB
prowadzenie drogi na wiadukcie.
3) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca linia napowietrzna wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
1) Pas dziel¹cy o minimalnej szerokoci 2m.
2) Zieleñ uliczna:
a) pomiêdzy cie¿k¹ rowerow¹ i jezdni¹ wprowadzenie pasa zakrzewieñ z pojedynczymi drzewami,
b) w miarê mo¿liwoci wprowadzenie obustronnego pojedynczego lub podwójnego szpaleru
drzew.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) W ci¹gu projektowanej tzw. Drogi Zielonej (01983) wiadukty: nad ulic¹ Kochanowskiego (026-81),
stref¹ produkcyjno-us³ugow¹ (015-41) oraz terenem torowisk i bocznic kolejowych (016-91).
2) Rów Warzywód III do czasu przebudowy zachowaæ w granicach terenu.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Skrzy¿owanie z al. Jana Paw³a II (018-82) z wysp¹
centraln¹.
2) Skrzy¿owanie z al. Hallera (020-82 i 021-82) z wysp¹ centraln¹.
3) Po³¹czenie z istniej¹c¹ ul. Gdañsk¹ (022-81) w poziomie terenu, wy³¹cznie na prawe skrêty.
4) Skrzy¿owanie z projektowan¹ ul. Now¹ Gdañsk¹
(024-82) z wysp¹ cenytraln¹.
5) Poprzeczne przejcie cie¿kami rowerowymi koli-
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zyjne w ramach skrzy¿owañ z ulicami: Jana Paw³a II
(018-82) i Hallera (021-82 i 021-82).
6) W miarê potrzeb w rejonie terenu 010-33 realizacja
urz¹dzeñ technicznych ochrony akustycznej.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 020
2. POWIERZCHNIA 0,48 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza, Z  odcinek al. Hallera
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
50 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  50 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m,
3) przekrój  dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  wyklucza siê
za wyj¹tkiem jednego zjazdu na teren 008-62
5) wyposa¿enie:
a) chodniki obustronne,
b) cie¿ka rowerowa jednostronna,
c) torowisko tramwajowe.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Czêæ terenu (jak na rysunku planu) objêta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Zachowanie i uzupe³nienie szpalerów drzew, wycinka ograniczona jedynie do ciêæ sanitarnych.
3) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
1) Pas dziel¹cy z torowiskiem.
2) Zieleñ uliczna ze szpalerem drzew.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Skrzy¿owanie z projektowan¹ tzw. Drog¹ Zielon¹ (01983) z wysp¹ centraln¹.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 021
2. POWIERZCHNIA 0,98 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza, Z  odcinek al. Hallera
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
50 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  50 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m,
3) przekrój  dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  wyklucza siê
za wyj¹tkiem jednego zjazdu na teren 006-82
5) wyposa¿enie:
a) chodniki obustronne,
b) cie¿ka rowerowa jednostronna,
c) torowisko tramwajowe.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Czêæ terenu (jak na rysunku planu) objêta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Zachowanie i uzupe³nienie szpalerów drzew, wycinka ograniczona jedynie do ciêæ sanitarnych.
3) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
1) Pas dziel¹cy z torowiskiem.
2) Zieleñ uliczna ze szpalerem drzew.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
2) Czêæ strefy objêta granic¹ terenu wewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Skrzy¿owanie z projektowan¹ tzw. Drog¹ Zielon¹ (01983) z wysp¹ centraln¹.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 022

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. POWIERZCHNIA 0,25 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna, L  odcinek ul. Gdañskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
20 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie:
a) chodniki obustronne,
b) cie¿ka rowerowa.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Zachowanie i uzupe³nienie szpalerów drzew, wycinka ograniczona jedynie do ciêæ sanitarnych.
2) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Zieleñ uliczna ze szpalerem drzew.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Docelowo likwidacja torowiska tramwajowego.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Po³¹czenie z projektowan¹ tzw. Drog¹ Zielon¹ (01983) na prawe skrêty.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 023
2. POWIERZCHNIA 1,30 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna, L  odcinek ul. Uczniowskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie:
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a) chodniki obustronne,
b) cie¿ka rowerowa.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Maksymalne zachowanie istniej¹cych drzew i uzupe³nienie drzewostanu.
2) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) Skrzy¿owanie z projektowan¹ ulic¹ tzw. Now¹
Gdañsk¹ (024-82) jednopoziomowe z pe³n¹ relacj¹
po³¹czeñ.
2) W granicach strefy po³¹czenie ul. Gdañskiej (poza
planem) z projektowan¹ tzw. Drog¹ Zielon¹ (01983) na prawe skrêty.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303

1. KARTA TERENU NUMER 024
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza, Z  odcinek projektowanej tzw. Nowej
Gdañskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 30 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  50 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m,
3) przekrój  nie ustala siê (uzale¿niony od rozwi¹zañ
geometrii skrzy¿owania),
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  wyklucza siê,
5) wyposa¿enie:
a) chodniki obustronne,
b) cie¿ka rowerowa.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) Maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
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2) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
1) Pas dziel¹cy.
2) Zieleñ uliczna:
a) pomiêdzy cie¿k¹ rowerow¹ i jezdni¹ wprowadzenie pasa zakrzewieñ z pojedynczymi drzewami,
b) w miarê mo¿liwoci wprowadzenie obustronnego pojedynczego lub podwójnego szpaleru
drzew.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Obszar strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Skrzy¿owanie z ul. Uczniowsk¹ (23-81 i 025-81) jednopoziomowe z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303

1. KARTA TERENU NUMER 025
2. POWIERZCHNIA 1,18 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna, L  odcinek ul. Uczniowskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie:
a) chodniki obustronne,
b) cie¿ka rowerowa.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) Czêæ terenu (jak na rysunku planu) objêta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Zachowanie i pielêgnacja zieleni utrwalaj¹cej nasyp.
3) Maksymalne zachowanie istniej¹cych drzew i uzupe³nienie drzewostanu.
4) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
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8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Czêæ obszaru strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Skrzy¿owanie z projektowan¹ ulic¹ tzw. Now¹ Gdañsk¹ (024-82) jednopoziomowe z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO rejonu Drogi Zielonej
od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych
z Gdañska do Nowego Portu
Nr ew. planu 0303
1. KARTA TERENU NUMER 026
2. POWIERZCHNIA 0.39 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna, L  odcinek ul. Kochanowskiego
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodniki obustronne.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Czêæ terenu (jak na rysunku planu) objêta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
2) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Wprowadzenie zadrzewieñ.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Czêæ obszaru strefy w rejonie I terenu zewnêtrznego
ochrony poredniej ujêcia wody Zaspa.

Dziennik Urzêdowy
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13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Bezkolizyjne przekroczenie projektowanej tzw. Drogi
Zielonej (019-83).
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Paw³a II do torów kolejowych z Gdañska do Nowego Portu w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania (stref funkcyjnych),
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania (stref funkcyjnych) pod wiaduktem projektowanej tzw. Drogi Zielonej,
4) obiekty o wartociach kulturowych podlegaj¹ce
ochronie,
5) obiekty do likwidacji,
6) obszary objête Ogólnoniejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
7) strefê bezpieczeñstwa istniej¹cej linii wysokiego napiêcia (LWN),
8) przeznaczenie terenów wydzielonych lini¹ rozgraniczaj¹c¹ wg klasyfikacji stref funkcyjnych.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta 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 szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Zaspa w miecie Gdañsku,
zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIX/106/91 Rady Miasta
Gdañska z dnia 12 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 9, poz. 137 z dnia 16 maja 1991 r.),
2) Miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego Pasa Nadmorskiego  Czêci Zachodniej w miecie Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXXII/553/93 Rady Miasta Gdañska z dnia
15 grudnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 34, poz. 177
z dnia 8 grudnia 1994 r.),
3) Miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego Gdañsk  Brzeno, zatwierdzony
uchwa³¹ Nr VI/58/94 Rady Miasta Gdañska z dnia
6 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 26,
poz. 137 z dnia 21 listopada 1994 r.),
4) Miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego Gdañsk  Oliwa Dolna, zatwierdzo-
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ny uchwa³¹ Nr IX/100/94 Rady Miasta Gdañska z dnia
8 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 37 poz. 195 z
dnia 14 grudnia 1994 r.),
5) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102 z dnia 30 wrzenia
1993 r.).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2460
UCHWA£A Nr XII/313/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ul. Cygañska Góra
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, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), 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,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ul. Cygañska Góra w miecie
Gdañsku obejmuj¹cy obszar o powierzchni 8,24 ha ograniczony jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na szeæ
terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od
001 do 006) wydzielonych 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:
23  zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy

Dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem,
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
Wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
53  urz¹dzenia ród³owe i sieciowe infrastruktury technicznej (poza transportem) i gospodarki komunalnej,
np.: elektrociep³ownie, g³ówne punkty zasilania elektroenergetycznego, stacje redukcyjne gazu wysokiego cinienia, ujêcia wody, zbiorniki wodoci¹gowe,
pompownie wodoci¹gowe, oczyszczalnie cieków,
przepompownie cieków, przepompownie melioracyjne, sk³adowiska odpadów, korytarze infrastruktury
technicznej, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, wolno stoj¹ce stacje przekanikowe i nadawcze wykorzystuj¹ce fale elektromagnetyczne, schroniska dla zwierz¹t, cmentarze, grzebowiska zwierz¹t, zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wa³y i inne urz¹dzenia przeciwpowodziowe.
Dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
82  ulice zbiorcze
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
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Poz. 2460

1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
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na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów.
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.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

1
1.

2
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Domy dziennego i sta³ego pobytu
dla osób starszych

3
1 mieszkanie

Strefa C
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa
nieograniczonego
parkowania
4
MIN 1,2

10 ³ó¿ek

MIN 2,3

10 ³ó¿ek

MIN 6

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

2.
3.
4.

100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych

5.

Restauracje, kawiarnie, bary

6.

Biura, urzêdy, poczty, banki

7.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

8.

Kocio³y, kaplice

9.

Domy parafialne, domy kultury

10.

Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowo100 miejsc siedz¹cych
sportowe, stadiony
1000 m2
Obiekty muzealne i wystawowe
pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie
Szko³y podstawowe i gimnazja
do nauczania
1 pomieszczenie
Szko³y rednie
do nauczania
Szko³y wy¿sze, obiekty
10 studentów
dydaktyczne
Przedszkola, wietlice
1 oddzia³
100 m2
Rzemios³o us³ugowe
pow. u¿ytkowej
Baseny p³ywackie, si³ownia
100 m2
pow. u¿ytkowej
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji
Korty tenisowe
1 kort
(bez miejsc dla widzów)
Obiekty handlowe
1000 m2
o powierzchni sprzeda¿owej
pow. sprzeda¿owej
do 2000 m2

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p.
dla autokaru
MIN 20 +0,3 m.p.
dla autokaru
MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 3
MIN 3
MIN 10
MIN 2
MIN 25
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§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Siedlce rejon ul. Cygañska Góra
Nr EW. PLANU 1214
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,47 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53
Zbiorniki wyrównawcze wody pitnej Sobieski.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. tzw. Medyków (00682),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  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
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê

Poz. 2460

15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Siedlce rejon ul. Cygañska Góra
Nr EW. PLANU 1214
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 2,04 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
Zieleñ krajobrazowo  ekologiczna: zieleñ na skarpach.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê,
5) inne  dopuszcza siê urz¹dzenie ci¹gów pieszych.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy nr 005-81,
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  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

Poz. 2460

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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1) zachowanie zadrzewienia na skarpie w pó³nocnej
czêci terenu,
2) zachowanie rzeby terenu z dopuszczeniem biologicznych metod przeciwdzia³ania erozji stoku.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca magistrala ciep³ownicza Dn 2x400 mm.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Siedlce rejon ul. Cygañska Góra
Nr EW. PLANU 1214

1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 4,13 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca strefê mieszkaniow¹ 23 i strefê us³ugow¹ 33, bez ustalenia proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,7
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  dla zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej  stromy a kalenice równoleg³e do stoku, dla
kompleksu naukowo  technologicznego  nie ustala siê,
5) inne  ci¹g pieszy ³¹cz¹cy osiedle Cygañska Góra
z ci¹giem biegn¹cym wzd³u¿ jaru.
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8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 oraz dodatkowo minimum 100 miejsc
postojowych ogólnodostêpnych.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Cygañska Góra (poza
granic¹ planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z sieci ciep³owniczej lub
niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  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) w przypadku realizacji parkingu terenowego 
wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹ w proporcji minimum 1 drzewo na 5 miejsc postojowych,
2) w pasie o szerokoci 50m od zbiorników wodnych
wyklucza siê lokalizacjê parkingów, gara¿y, kot³owni, obiektów us³ugowych w których nastêpuje emisja zanieczyszczeñ do rodowiska,
3) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
W przypadku zapewnienia przez inwestora wymaganego poziomu ha³asu dopuszcza siê lokalizacjê szpitali i domów opieki spo³ecznej oraz budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê lokalizacjê kompleksu naukowo-technologicznego lub funkcje zwi¹zane z kompleksem,
2) zaleca siê zachowanie zieleni istniej¹cej we wschodniej czêci terenu,
3) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Siedlce rejon ul. Cygañska Góra
Nr EW. PLANU 1214
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64
Zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: zieleñ na skarpach.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. tzw. Medyków (00682),
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  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
Zachowanie rzeby terenu z dopuszczeniem biologicznych metod przeciwdzia³ania erozji stoku.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Siedlce rejon ul. Cygañska Góra
Nr EW. PLANU 1214
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,31 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D  ulica projektowana.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3m,
3) przekrój jedna jezdnia  jedna jezdnia, dwa pasy
ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodnik.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%.
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Siedlce rejon ul. Cygañska Góra
Nr EW. PLANU 1214
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
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4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z  fragment projektowanej ul. tzw. Medyków.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  wyklucza siê,
5) wyposa¿enie  chodnik, cie¿ka rowerowa.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%.
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
§6

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon
ul. Cygañska Góra w miecie Gdañsku w skali 1:2000
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce strefy o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta 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 prze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

strzennego Miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr
LXV/484/93 RMG z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 18 poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Siedlce w miecie
Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/56/94 RMG z dnia
6 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28 z 28 listopada 1994 poz. 142),
3) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Wrzeszcz  rejon Akademii Medycznej zatwierdzony uchwa³¹ Nr VII/70/94 RMG z dnia
20 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28 z 28 listopada 1994 poz. 143).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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UCHWA£A Nr XII/314/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Dolna rejon ul. Trakt
w. Wojciecha 213 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,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), 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, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Orunia Dolna rejon ul. Trakt w. Wojciecha
213 w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar 1,73 ha, jak
na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 7 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 007) wydzielonych 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
83  ulice g³ówne
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
91  szlaki i bocznice kolejowe

2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
6) zieleñ z zakresu strefy 64.
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, w
wietle przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz zieleñ z zakresu strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,

L.p.

1
1.
2.
3.

Rodzaj funkcji

2
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele

4.

Obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej do 2000 m2, domy
towarowe wielokondygnacyjne

5.

Restauracje, kawiarnie, bary

6.

Biura, urzêdy, poczty, banki

7.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

Poz. 2461
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§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) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) 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.
2. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami
szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

3

Wskaniki miejsc
postojowych
Strefa C
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa
nieograniczonego
parkowania
4

10 ³ó¿ek

MIN 2,3

10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 6
1,2

1000 m2 pow.
sprzeda¿owej

MIN 25

Podstawa
odniesienia

100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 24
MIN 30
MIN 30

Uwagi

5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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8.

Place sk³adowe, hurtownie,
magazyny

9.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

10.

Rzemios³o us³ugowe

100 zatrudn.
100 m2
pow. u¿ytkowej

11.

Warsztaty pojazdów
mechanicznych

1 stan.naprawcze

12.

Stacje paliw

13.

Myjnia samochodowa

14.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji

1000 m2
pow. sk³ad

1 dystrybutor
1 stan obs³.
napr.
1 obiekt handl
1 stan.
do mycia
100 m2
pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORUNIA
DOLNA REJON UL. TRAKT W. WOJCIECHA 213
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1605
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,68 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Szpitale i domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane
ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, budynki zamieszkania zbiorowego, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Budynki mieszkalne przy ul. Trakt w. Wojciecha nr 209,
211, 213, 213 a, 213 b, 213 c i 213 d.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  1,2
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
40%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy  budynki wolnostoj¹ce,
4) kszta³t dachu  dachy strome, symetryczne wzglêdem kalenicy.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4

MIN 4,5

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego

MIN 20
MIN 3
MIN 4
MIN 2*
MIN 2*
MIN 8
MIN 2*

* stanowiska
dla oczekuj¹cych
* j.w.

MIN 10

9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulic znajduj¹cych siê
poza granic¹ opracowania planu: ulicy g³ównej
Trakt w. Wojciecha istniej¹cymi wjazdami, od ulic
lokalnych Trakt w. Wojciecha, które s¹ odga³êzieniami od ulicy g³ównej  bez ograniczeñ,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogó³nomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren znajduje siê w
strefie ochrony ekspozycji Wysoczyzny Gdañskiej,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: projektowane budynki w typie zabudowy budynku
znajduj¹cego siê przy ul. Trakt w. Wojciecha 211,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: budynek
przy ul. Trakt w. Wojciecha 211, do zachowania,
ochronie podlega bry³a budynku.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) teren nara¿ony na niebezpieczeñstwo zalania wodami Kana³u Raduni w wyniku awarii urz¹dzeñ hydrotechnicznych,
2) teren po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych Traktu w. Wojciecha oraz linii kolejowej
Gdañsk-Warszawa
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami Prawa Wodnego.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych Traktu w. Wojciecha i linii kolejowej
Gdañsk  Warszawa zastosowanie zabezpieczeñ
technicznych doprowadzaj¹cych poziom ha³asu
i wibracji do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi
normami,
2) ustala siê zakaz lokalizacji i instalowania noników
reklamowych, za wyj¹tkiem przewidzianych w projekcie budowlanym oraz tradycyjnych szyldów i tablic informacyjnych o prowadzonej dzia³alnoci w
miejscu jej prowadzenia.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) zaleca siê lokalizacjê zieleni w formie grup drzew
i krzewów,
3) zaleca siê nie podpiwniczenie budynków.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORUNIA
DOLNA REJON UL. TRAKT W. WOJCIECHA 213
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1605
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,88 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
40%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulic znajduj¹cych siê poza

10.

11.

12.
1)
2)
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Poz. 2461

granic¹ opracowania planu: ulicy g³ównej Trakt w.
Wojciecha istniej¹cymi wjazdami poprzez teren nr
001-33, od ulic lokalnych Trakt w. Wojciecha, które s¹ odga³êzieniami od ulicy g³ównej: od po³udniowego odga³êzienia istniej¹cym wjazdem od
poszerzenia ulicy nr 005-81, od pó³nocnego odga³êzienia wraz z odcinkiem stanowi¹cym poszerzenie ulicy nr 004-81, bez ograniczeñ,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogó³nomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Strefy ochrony dóbr kultury: teren znajduje siê w strefie ochrony ekspozycji Wysoczyzny Gdañskiej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
W pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych Traktu w. Wojciecha i linii kolejowej Gdañsk 
Warszawa zastosowanie zabezpieczeñ technicznych
doprowadzaj¹cych poziom ha³asu i wibracji do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren nara¿ony na niebezpieczeñstwo zalania wodami Kana³u Raduni w wyniku awarii urz¹dzeñ hydrotechnicznych,
teren po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych Trakty w. Wojciecha i linii kolejowej Gdañsk 
Warszawa.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami Prawa Wodnego.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) zaleca siê lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów,
3) zaleca siê nie podpiwniczenie budynków.

Poz. 2461
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORUNIA
DOLNA REJON UL. TRAKT W. WOJCIECHA 213
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1605
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,061 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 91
Szlaki i bocznice kolejowe  rezerwa terenu pod rozbudowê magistralnej linii kolejowej Gdañsk  Warszawa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  nie ustala siê,
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Strefy ochrony dóbr kultury: teren znajduje siê w strefie ochrony ekspozycji Wysoczyzny Gdañskiej.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren nara¿ony na niebezpieczeñstwo zalania wodami Kana³u Raduni w wyniku awarii urz¹dzeñ hydrotechnicznych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Ustala siê zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych, za wyj¹tkiem tradycyjnych szyldów i tablic informacyjnych o prowadzonej dzia³alnoci w
miejscu jej prowadzenia.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORUNIA
DOLNA REJON UL. TRAKT W. WOJCIECHA 213
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1605
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,042 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L  Trakt w. Wojciecha, pó³nocne odga³êzienie z placem do zawracania od ulicy g³ównej
Trakt w. Wojciecha.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3.0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Strefy ochrony dóbr kultury: teren znajduje siê w strefie ochrony ekspozycji Wysoczyzny Gdañskiej.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren nara¿ony na niebezpieczeñstwo zalania wodami Kana³u Raduni w wyniku awarii urz¹dzeñ hydrotechnicznych
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Ustala siê zakaz lokalizacji i instalowania noników re-
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klamowych, za wyj¹tkiem przewidzianych w projekcie budowlanym oraz tradycyjnych szyldów i tablic
informacyjnych o prowadzonej dzia³alnoci w miejscu jej prowadzenia.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORUNIA
DOLNA REJON UL. TRAKT W. WOJCIECHA 213
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1605
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,035 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L  Trakt w. Wojciecha, poszerzenie po³udniowego odga³êzienia od ulicy g³ównej Trakt w.
Wojciecha.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3.0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Strefy ochrony dóbr kultury: teren znajduje siê w strefie ochrony ekspozycji Wysoczyzny Gdañskiej.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren nara¿ony na niebezpieczeñstwo zalania wodami Kana³u Raduni w wyniku awarii urz¹dzeñ hydrotechnicznych.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Ustala siê zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych, za wyj¹tkiem przewidzianych tradycyjnych szyldów i tablic informacyjnych o prowadzonej
dzia³alnoci w miejscu jej prowadzenia.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORUNIA
DOLNA REJON UL. TRAKT W. WOJCIECHA 213
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1605
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,007 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L  Trakt w. Wojciecha, poszerzenie po³udniowego odga³êzienia od ulicy g³ównej Trakt w.
Wojciecha.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3.0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Strefy ochrony dóbr kultury: teren znajduje siê w strefie ochrony ekspozycji Wysoczyzny Gdañskiej.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren nara¿ony na niebezpieczeñstwo zalania wodami Kana³u Raduni w wyniku awarii urz¹dzeñ hydrotechnicznych.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami Prawa Wodnego.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Ustala siê zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych, za wyj¹tkiem tradycyjnych szyldów i tablic informacyjnych prowadzonej dzia³alnoci w miejscu jej prowadzenia.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORUNIA
DOLNA REJON UL. TRAKT W. WOJCIECHA 213
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1605
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0,026 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 83
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Ulica g³ówna G  Trakt w. Wojciecha projektowane
poszerzenie.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  60 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3.0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia 4 pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  ograniczona do istniej¹cych skrzy¿owañ i zjazdów,
5) wyposa¿enie  nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Strefy ochrony dóbr kultury: teren znajduje siê w strefie ochrony ekspozycji Wysoczyzny Gdañskiej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren nara¿ony na niebezpieczeñstwo zalania wodami Kana³u Raduni w wyniku awarii urz¹dzeñ hydrotechnicznych.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami Prawa Wodnego.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Ustala siê zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych, za wyj¹tkiem tradycyjnych szyldów i tablic informacyjnych o prowadzonej dzia³alnoci w
miejscu jej prowadzenia.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
§6

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Dolna rejon ul. Trakt w. Wojciecha 213 w miecie Gdañsku w
skali 1: 2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) obiekt o wartociach kulturowych.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta 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, ni-
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niejszej 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 opracowania niniejszego planu:
1) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji dzielnicy Orunia Dolnik w
Gdañsku, uchwalony uchwa³¹ Nr XXXIV/204/91 Rady
Miasta Gdañska z dnia 30 padziernika 1991 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 21, poz. 146 z dnia 16 grudnia
1991 r.) wraz z póniejszymi zmianami,
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, uchwalony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102 z dnia
30 czerwca 1993 r.) z póniejszymi zmianami.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2462
UCHWA£A Nr XII/316/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia  rejon Dolnego
Miasta  Reduta ¯bik, 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, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), 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,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ródmiecia  rejon Dolnego Miasta  Reduta ¯bik, w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar 4,0 ha,
jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
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nych 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
02  wody ogólnodostêpne

004) 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:
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 wymienionych 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.
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 mechanicz-

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

Rodzaj funkcji
2
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Obiekty handlowe o pow.
sprzeda¿owej do 2000 m2
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego
pobytu dla osób starszych
Restauracje, kawiarnie, bary

Poz. 2462
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§3
2. 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) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych) oraz wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,
a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci biologicznej.
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.
4. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia lotniska.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Podstawa odniesienia
3
1 mieszkanie

Strefa B
Obszar intensywnej zabudowy
ródmiejskiej
Strefa ograniczonego parkowania
4
MIN 1

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej

MAX 25

10 ³ó¿ek

1,2 ± 10%

10 ³ó¿ek
1 pokój

MAX 6
1,2

15 ³ó¿ek

MAX 1,3

100 miejsc konsumpc.

MAX 24
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8.
9.
10.
11.

Biura, urzêdy, poczty, banki
Przychodnie, gabinety
lekarskie, kancelarie
adwokackie
Rzemios³o us³ugowe
Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu
i rekreacji

12.

K¹pieliska

13.

Korty tenisowe
(bez miejsc dla widzów)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1000 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 30

1000 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 30

100 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 2

100 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 10

100 m2 terenu
zagospodarowanego

MAX 2

1 kort

MAX 2

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIA  REJON DOLNEGO MIASTA
 REDUTA ¯BIK, W MIECIE GDAÑSKU Nr 1127
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,29 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33.
Bez okrelania proporcji miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, a ponadto wszystkie poza: zabudow¹
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i ma³ymi domami mieszkalnymi, us³ugami administracji, us³ugami turystyki
i wczasów, gastronomi¹.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 0,8,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 004-81,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,

7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej, z bezporednim pod³¹czeniem rynien odprowadzaj¹cych wodê z dachów,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) W zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y
uwzglêdniæ:
a) projektowane budynki ze stromym dachem o
spadku od 30° do 45°, z dopuszczeniem lukarn
i facjat, krycie dachów dachówk¹ ceramiczn¹ w
kolorze czerwonym,
b) nale¿y stosowaæ materia³y elewacyjne  tynk, ceg³ê, drewno i kute elementy metalowe,
c) w odleg³oci 30 m od linii brzegowej ustala siê
zagospodarowanie terenu zieleni¹ nisk¹ z dopuszczeniem przejæ pieszych do istniej¹cego
ci¹gu pieszego, oznaczonego na rysunku planu,
d) drogi wewnêtrzne maj¹ jedynie charakter dojazdowy do posesji; nawierzchnie ci¹gów pieszych
i komunikacji wewnêtrznej z wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych.
2) Teren po³o¿ony w granicach obszaru wpisanego
do rejestru zabytków objêty jest ochron¹ archeologiczn¹:
a) wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi
i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod budynki i budowle) wymagaj¹ wyprzedzaj¹cego przeprowadzenia ratowniczych badañ
archeologicznych,
b) przy realizacji wszelkich wykopów, zwi¹zanych
z realizacj¹ infrastruktury wymagany jest nadzór
archeologiczny.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 50% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej,
3) zachowanie szpaleru topolowego przy po³udniowej granicy terenu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren o wysokim poziomie wód gruntowych i trudnych warunkach geologiczno  in¿ynierskich. Dla projektowanych obiektów na fundamentach, a w szczególnoci budowli podziemnych nale¿y wykonaæ eks-
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13.
14.

15.
16.
17.
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pertyzê geologiczno  in¿yniersk¹ i hydrogeologiczn¹.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych, za wyj¹tkiem przewidzianych w projekcie budowlanym,
b) zakaz lokalizacji i instalowania masztów i urz¹dzeñ dla sieci telefonii radiowej.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego
do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad
urbanistyczny miasta Gdañska,
b) obszar uznany za teren pomnika historii,
c) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami
Prawa wodnego,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê lokalizacjê trafostacji wbudowanych,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIA  REJON DOLNEGO MIASTA
 REDUTA ¯BIK, W MIECIE GDAÑSKU Nr 1127

1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,83 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  historyczne fortyfikacje bastionowe.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy.
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) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ci¹g pieszy wzd³u¿ Op³ywu Mot³awy.
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  odprowadziæ powierzchniowo,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) zachowanie historycznego przebiegu i przekroju
przedwa³u fortyfikacji bastionowych,
2) teren po³o¿ony w granicach obszaru wpisanego do
rejestru zabytków objêty jest ochron¹ archeologiczn¹: przy realizacji wszelkich wykopów, wymagany
jest nadzór archeologiczny.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie,
2) zachowanie drzewostanu o wartociach historyczno  przyrodniczych  szpalerów g³ogowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹cy ruroci¹g t³oczny kanalizacji sanitarnej f 1200
mm.
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
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) zakaz instalowania noników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji i instalowania masztów i urz¹dzeñ dla sieci telefonii radiowej,
c) zakaz trwa³ego grodzenia i nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ w odleg³oci 5,0 m od oznaczonego na rysunku planu ruroci¹gu t³ocznego sanitarnego
f 1200 mm,
d) adaptowane i projektowane wyloty kanalizacji
deszczowej do Op³ywu Mot³awy nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dzenia redukuj¹ce zanieczyszczenia
i zabezpieczaj¹ce przed fal¹ zwrotn¹.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego
do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad
urbanistyczny miasta Gdañska,
b) obszar uznany za teren pomnika historii,
c) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami
Prawa wodnego.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIA  REJON DOLNEGO MIASTA
 REDUTA ¯BIK, W MIECIE GDAÑSKU Nr 1127

1. NUMER TERENU 003

Poz. 2462
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2. POWIERZCHNIA 1,84 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 02
Wody ogólnodostêpne.
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  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
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
Wszelkie prace zwi¹zane z czyszczeniem koryta Op³ywu Mot³awy, wzmacnianiem brzegów itp. musz¹ byæ
prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Teren po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹cy ruroci¹g t³oczny kanalizacji sanitarnej f 1200
mm.
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
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego
do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad
urbanistyczny miasta Gdañska,
b) obszar uznany za teren pomnika historii,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIA  REJON DOLNEGO MIASTA
 REDUTA ¯BIK, W MIECIE GDAÑSKU Nr 1127
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna L 1/2 jednojezdniowa o dwóch pasach
ruchu (fragment  plac do zawracania).
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
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 odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Wysoki poziom wód gruntowych.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) zakaz instalowania noników reklamowych.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego
do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad
urbanistyczny miasta Gdañska,
b) obszar uznany za teren pomnika historii,
c) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami
Prawa wodnego,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia 
rejon Dolnego Miasta  Reduta ¯bik, w miecie Gdañsku, w skali 1: 1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie zabudowy, nieprzekraczalne,
4) ci¹gi piesze,
5) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta 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, ni-
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niejszej 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 szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego czêci dzielnicy Gdañsk  ródmiecie zatwierdzony Uchwa³¹ Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Gdañsku Nr 44/69 z dnia 5 marca
1969 r. (Dz.Urz.WRN Nr 7 poz. 45) z pón. zm.,
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, uchwalony uchwa³¹ Nr LXV/484/93
Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 18, poz. 102 z dnia 30 czerwca 1993 r.)
z pón. zm.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2463
UCHWA£A Nr XII/318/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Po³udniowe rejon ul. Stryjewskiego i Ho¿ej 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,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.
1112) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717), 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, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stogi Po³udniowe rejon ul. Stryjewskiego i Ho¿ej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy czêæ obszaru dzielnicy Stogi, ograniczony:
1) od pó³nocy ul. Stryjewskiego,
2) od wschodu granic¹ dzia³ki nr 25/3,
3) od po³udnia granic¹ dzia³ki nr 28/53,
4) od zachodu ul. Ho¿¹.

§2
1. Ustala siê na obszarze objêtym planem jeden teren
(oznaczony symbolem trzycyfrowym 001) wydzielony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz jego 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 strefê funkcyjn¹:
ZIELEÑ
Strefa 65  zieleñ urz¹dzona  tereny zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody, w których co najmniej 50% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) budynki obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego,
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegó³owej
lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
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.
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.
§4
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
STOGI PO£UDNIOWE REJON UL. STRYJEWSKIEGO
I HO¯EJ W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1406
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0.2130 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 65
ZIELEÑ URZ¥DZONA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  50%
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3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
maksymalna: nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: 2100 m2,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê,
6) inne  przejcie piesze w kierunku falowca przy
ul. Ho¿ej 11  jak na rysunku planu.
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  jak na rysunku planu,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê;
maksymalna 10 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachów  p³askie z a¿urowym przewitem
nad przejciem,
5) inne:
a) umieszczenie wewn¹trz skweru centralnego elementu ma³ej architektury np. oczko wodne, fontanna lub klomb,
b) zachowanie krzy¿a, jubileuszowego Parafii
pw. w. Rodziny,
c) maksymalna iloæ kondygnacji: 2.
PARKINGI
Wyklucza siê.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulic Ho¿ej i Stryjewskiego (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do zagospodarowania na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie cennego okazu drzewa oznaczonego
na rysunku planu,
2) projektowany szpaler zieleni wysokiej wzd³u¿
wschodniej granicy, jak na rysunku planu,
3) projektowane ¿ywop³oty, jak na rysunku planu,
4) minimalny zasiêg zieleni niskiej, jak na rysunku planu.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych od ul. Stryjewskiego.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%.
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16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) obiekty do likwidacji: pozosta³oci po fundamentach i mietniku  jak na rysunku planu,
2) maksymalny zasiêg ogródka gastronomicznego
(od po³udniowej strony do linii)  jak na rysunku
planu,
3) w zagospodarowaniu skweru zró¿nicowanie linii
ma³ej architektury poziomami terenu (maks. 0.5m)
z zastosowaniem murków oporowych, materia³ami budowlanymi, fakturami lub kolorami.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) lokalizowanie ³awek przy skwerze,
2) obsadzenie skweru szlachetnymi gatunkami krzewów i drzew.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Po³udniowe rej. ul. Stryjewskiego i Ho¿ej w miecie Gdañsku,
w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) obszar objêty granicami planu,
2) linie ma³ej architektury
3) linie zabudowy cile okrelone,
4) obiekty do likwidacji,
5) szpaler zieleni wysokiej,
6) cenny okaz drzewa,
7) zieleñ niska,
8) ¿ywop³oty,
9) oczko wodne, fontanna lub klomb,
10) ci¹gi piesze,
11) chodniki,
12) linie a¿urowego zadaszenia nad przejciem,
13) krzy¿ jubileuszowy,
14) maksymalny zasiêg ogródków gastronomicznych,
15) przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
§6
Zobowi¹zuje siê Prezydenta 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.
§7
Trac¹ moc, we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Stogi Po³udniowe w miecie Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XLVI/559/97 RMG z dnia 20 marca
1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 39 z dnia 7 sierpnia 1997 r.),
2) Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹
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Nr LXV/484/93 RMG z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 18, poz. 102 z dnia 30 wrzenia 1993 r.),
3) szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego
jednostki urbanistycznej Stogi, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr 200/69 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Gdañsku z dnia 8 padziernika 1969 r. (Dz. Urz. WRN w
Gdañsku Nr 17 poz. 93 z dnia 19 listopada 1969 r.) wraz
z pón. zm.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2464
UCHWA£A Nr 68/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu mieszkalno- us³ugowego przy ul.
Fabrycznej w Miastku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 r. z pón. zm.) oraz na podstawie art. 7 art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 11, 18 26, 28 i art. 33
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta i Gminy Miastko
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem (zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXVI/114/88
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miastku z dnia 30 maja
1988 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 2, poz. 2 z 18 lutego
1991 r., dla obszaru, którego granice oznaczone s¹ na
za³¹czonej do niniejszej uchwa³y mapie.
§2
Celem planu jest przeznaczenie dzia³ki nr 516 na zagospodarowanie us³ugowo-mieszkalne i produkcyjne z ustaleniem zasad zagospodarowania terenu, kszta³towania
zabudowy, zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zasad ochrony rodowiska.

sokociowej w skali 1:500, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y.
§4
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowi¹zuj¹ w dok³adnoci mo¿liwej do odczytania w skali rysunku.
2. Przez u¿yte w uchwale okrelenie tereny nale¿y rozumieæ tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone liniami o gruboci
2 mm. Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku
pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
3. Symbolom umieszczonym na rysunku planu odpowiadaj¹ odpowiednio symbole ustaleñ uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§5
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U
przeznacza siê na zagospodarowanie mieszkaniowe
i us³ugowe z dopuszczeniem produkcji.
2. Zabudowa terenu powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymogi:
1) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 50%
powierzchni dzia³ki,
2) nowa zabudowa i rozbudowa oraz nadbudowa istniej¹cego budynku nie mo¿e przekraczaæ wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy;
3) wysokoæ budynków nie powinna przekraczaæ 8 m
mierzonych na cianach zewnêtrznych od strony
ulicy od poziomu terenu do okapu dachu,
4) obowi¹zuj¹ dachy dwu- lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych, o k¹cie nachylenia 250 -500.
3. Zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni ca³ego terenu.
4. Teren mo¿e byæ podzielony na dzia³ki z zachowaniem
wjazdów z terenu KL.
5. Zagospodarowanie terenu powinno na poszczególnych
nieruchomociach zapewniaæ mo¿liwoæ parkowania
samochodów u¿ytkowników nieruchomoci oraz
umo¿liwiaæ wjazd i wyjazd przodem. W tym zakresie
dopuszczalne s¹ tak¿e rozwi¹zania wspólne dla s¹siednich nieruchomoci.
6. Do zainwestowania kubaturowego na etapie projektu
budowlanego wymagane jest sporz¹dzenie badañ geotechnicznych dla okrelenia warunków posadowienia.
7. W przypadku podzia³u terenu, w jego po³udniowowschodniej czêci powinna byæ rezerwowana powierzchnia 5 m2 na budowê lokalnej przepompowni
cieków oraz pas terenu wzd³u¿ po³udniowo wschodniej granicy dla trasy kolektora t³ocznego.
8. W ramach powierzchni biologicznie czynnej przewiduje
siê nasadzenia drzew i krzewów, szczególnie w obrêbie niezabudowanych skarp.

§3

§6

Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie graficznych, na rysunku planu pod
nazw¹: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Fabryczna, wykonanym na mapie sytuacyjno-wy-

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KL
przeznacza siê na ulicê lokaln¹.
2. Ze wzglêdu na brak mo¿liwoci poprawienia warunków przestrzennych ulicy w obecnych granicach, do
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czasu jej poszerzenia kosztem przyleg³ego terenu,
po³o¿onego poza granicami planu, nie przewiduje siê
mo¿liwoci parkowania w pasie drogowym.
3. Pas drogowy udostêpnia siê dla wszystkich podziemnych elementów infrastruktury technicznej, w tym dla
kabli elektroenergetycznych w przypadku likwidacji
przebiegu linii napowietrznych przez teren M/U.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska,
zasad infrastruktury technicznej i obrony cywilnej
§7
1. Wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko.
2. Dopuszczalny poziom ha³asu nie powinien przekraczaæ
wartoci ustalonych dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
3. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e przekraczaæ granic terenu, do którego u¿ytkownik ma tytu³
prawny.
4. Budynki mieszkalne lub pomieszczenia mieszkalne
powinny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami wystêpuj¹cymi w granicach
nieruchomoci. Dotyczy to ca³ego terenu, jak i poszczególnych nieruchomoci powsta³ych w drodze podzia³u.
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z miejskich zbiorowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych Miastka, istniej¹c¹ sieci¹ wodoci¹gow¹ przebiegaj¹c¹ w drodze lokalnej (teren KL),
2) odprowadzenie cieków komunalnych rozbudowan¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej w drodze lokalnej (KL),
poprzez przepompowniê cieków po³o¿on¹ w granicach terenu M/U do zbiorowych miejskich urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej, którymi sp³yn¹ na oczyszczalniê cieków w Miastku,
3) odprowadzenie wód opadowych na w³asny nieutwardzony teren z zachowaniem naturalnego spadku; w przypadku jego zak³ócenia nale¿y wykonaæ
zabezpieczenia uniemo¿liwiaj¹ce zalewanie s¹siednich dzia³ek; mo¿liwe jest wykorzystywanie wód
deszczowych dla uzupe³nienia bilansu wodnego w
obszarze poszczególnych nieruchomoci,
4) gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych
pojemnikach z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, z wywo¿eniem na sk³adowisko odpadów
innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne,
5) gromadzenie odpadów innych ni¿ komunalne w odrêbnych pojemnikach i wywóz do najbli¿ej po³o¿onych miejsc, gdzie zostan¹ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione,
6) gospodarka odpadami powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
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7) zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a
z wykorzystaniem do spalania paliw ekologicznych (gaz
p³ynny, olej opa³owy lekki, itp.) lub energii odnawialnej z wy³¹czeniem energii wiatru.
8) zaopatrzenie w gaz ziemny sieci¹ gazow¹ redniego
cinienia wykonan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
lokalnej (KL); do czasu realizacji sieci gazowej wykorzystywanie gazu p³ynnego,
9) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z dostêpnych w rejonie sieci i urz¹dzeñ.
§9
W zakresie wymagañ obrony cywilnej ustala siê:
1) wskazanie ulicy KL, maj¹cej po³¹czenie z drog¹ krajow¹ nr 21 (ul. Wybickiego), jako drogi ewakuacji na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
2) zapewnienie zaopatrzenia ludnoci, z obszaru planu w
nieska¿one ród³a wody pitnej; w warunkach specjalnych  z ujêcia wody w zasiêgu ul. Ogrodowej, wyposa¿onych w agregat pr¹dotwórczy,
3) projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie ich do potrzeb obrony cywilnej,
4) obszar objêty jest zasiêgiem akustycznym znajduj¹cej
siê przy ul. Fabrycznej syreny alarmowej, w³¹czonej
do scentralizowanego radiowego systemu alarmowego Miastka.
Rozdzia³ 4
Postanowienia koñcowe
§ 10
Na cele nierolnicze i nielene, wymienione w § 5 i 6
przeznacza siê grunty rolne RVI  0,3505 ha i grunty rolne
zabudowane B/RVI  0,04 ha, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o ca³kowitej powierzchni 0,3905 ha.
§ 11
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta
Miastka, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 12
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski
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