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UCHWA£A Nr XI/65/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowociach £ebieniec,
Szczenurze i Stêknica gm. Wicko.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, art. 26 i art. 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r.
Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 Dz.U z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806) w celu okrelenia zasad gospodarki przestrzennej uwzglêdniaj¹cej politykê przestrzenn¹ pañstwa,
interes publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy
w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu Uchwa³y Nr XVI/22/
2000 Rady Gminy w Wicku z dnia 26 kwietnia 2000 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowociach £ebieniec, Szczenurze i Stêknica, gm. Wicko
Rada Gminy Wicko uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespo³u zabudowy mieszkalno-turystycznej w miejscowociach £ebieniec, Szczenurze i Stêknica gmina Wicko
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu: ogólne, dla stref
funkcjonalnych i szczegó³owe maj¹ jednolity uk³ad
formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim
jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹ zawarte w dziesiêciu grupach ustaleñ,
oznaczonych numerami od 1 do 10. S¹ to:
1) ustalenia funkcjonalne  1,
2) ustalenia ekologiczne  2,
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3,
4) ustalenia form zabudowy  4,
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5,
6) ustalenia zasad parcelacji  6,
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7,
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8,
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9,
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10.
2. Grupa oznaczona numerem 11 zawiera informacjê o
obiektach i terenach wynikaj¹ce z innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego.
§2
1. Dla ka¿dego obszaru objêtego planem uchwalonym
niniejsz¹ uchwa³¹ obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia
ogólne - OG, o których mowa w § 5, ustalenia
morfoplanistyczne, o których mowa w § 6 i ustalenia
szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2. Ustalenie
ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie morfoplanistyczne
lub ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê
nie stanowi inaczej. Ustalenie morfoplanistyczne

obowi¹zuje je¿eli ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê
sam¹ materiê nie stanowi inaczej.
2. Brak ustaleñ na poziomie ustaleñ ogólnych,
morfoplanistycznych lub szczegó³owych  nale¿¹cych
do której z grup, o których mowa w § 1. ust. 1. lub
ust. 3. oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji
na tym poziomie. Obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych
poziomów.
§3
Uchwala siê rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespo³u zabudowy mieszkalno
 turystycznej w miejscowociach £ebieniec, Szczenurze
i Stêknica gm. Wicko, stanowi¹cy wraz z legend¹ za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y. Rysunek planu obowi¹zuje
w czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
§4
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym
poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co
najmniej 30 stopni,
2) dominanta przestrzenna  obiekt (grupa obiektów)
o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) wyranie odró¿niaj¹cy siê od
otaczaj¹cej zabudowy form¹ ca³ego obiektu lub
gabarytami (np. wysokoci¹). Tak¿e obiekt
pojedynczy (grupa obiektów) o szczególnych wymaganiach budowlanych w obszarze niezabudowanym
i niezas³oniêty drzewami. Obiekty uznane za
dominanty przestrzenne (w rozumieniu planu) nie
s¹ wyznacznikami wysokoci zabudowy (w rozumieniu planu) i typu zabudowy (w rozumieniu planu)
dla obiektów (terenów) s¹siaduj¹cych,
3) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny) 
dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi
ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoci ogrodzeniami, biletami
wstêpu, por¹ doby,
4) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni 
zast¹pienie zlikwidowanego na danym terenie
zasobu zieleni, w rozumieniu planu, innym zasobem,
(niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy
i zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê), którego
sposób oddzia³ywania na rodowisko i cz³owieka
bêdzie podobny. Przy wartociowaniu drzewostanu
pomocne mog¹ byæ tabele op³at za usuwanie drzew
i krzewów,
5) funkcja dominuj¹ca  funkcja g³ówna (najwa¿niejsza)
terenu, okrelona w planie porednio ustaleniami
jakociowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów
obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych,
zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz
lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenie funkcji
dominuj¹cej na danym terenie nie wy³¹cza
mo¿liwoci lokalizacji na nim innych funkcji,
6) funkcje chronione  mieszkalnictwo, us³ugi owiaty,
us³ugi s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej, rekreacji
i wypoczynku,
7) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje terenów, na których prowadzona jest (bêdzie)
dzia³alno produkcyjna, przemys³owa, magazynowa, sk³adowa, us³ugowa,
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8) obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych:
a) powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia rodowiska na granicy przynale¿nej mu dzia³ki
lub obiektu w sytuacji wspó³u¿ytkowania dzia³ki (dla
bezporednich s¹siadów), lub
b) ka¿dy obiekt emituj¹cy nieprzyjemny zapach, lub
c) w sposób oczywisty pogarszaj¹cy warunki ¿ycia
s¹siadów (np. obiekt emituj¹cy widoczny dym, opary itp., wymagaj¹cy sk³adowania odpadów na
otwartej przestrzeni, generuj¹cy ruch drogowy lub
ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej).
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard
warunków mieszkaniowych jest: lokal gastronomiczny z dzia³alnoci¹ nocn¹. W szczególnoci
obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych nie jest: parking dla samochodów osobowych, gara¿ dla samochodów osobowych.
9) obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 10 osób,
10) obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki,
11) obiekt us³ug publicznych  administracja publiczna,
parki i skwery ogólnodostêpne, cmentarze, obiekty
sakralne, obiekty s³u¿¹ce porz¹dkowi publicznemu,
obiekty ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi owiaty,
zdrowia, opieki spo³ecznej, sportu (za wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i rekreacji oraz obiekty kultury,
12) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), korzystnie oddzia³ywuj¹ca na system przyrodniczy. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
13) reklama wolno stoj¹ca  obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów
dekoracyjnych, tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy
reklam¹,
14) reklama wbudowana  miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam,
napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklam¹ wbudowan¹,
15) Strefa Osnowy Ekologicznej  obszar ochrony powi¹zañ przyrodniczych. Celami ochrony s¹:
a) zachowanie przestrzeni przyrodniczej w formie zbli¿onej do naturalnej,
b) rekultywacja terenów zdegradowanych,
c) kszta³towanie u¿ytkowania i zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy mo¿liwie wysoki potencja³
biologiczny rodowiska, tak¿e cieków wodnych,
Cele powy¿sze realizuje siê w planie poprzez okrelone w ustaleniach dla wyró¿nionych stref morfoplanistycznych i ustaleniach szczegó³owych dla terenów elementarnych  ustalenia funkcjonalne, ustalenia ekologiczne, ustalenia parcelacyjne, ustalenia planistyczne i proceduralne, a tak¿e ustalenia dotycz¹ce
obs³ugi komunikacyjnej i obs³ugi in¿ynieryjnej. W SOE
d¹¿y siê do zachowania nastêpuj¹cych form u¿ytkowania terenów:
a) u¿ytkowania rolniczego z przewa¿aj¹cym kierunkiem ³¹kowo  pastwiskowym i ogrodniczego bez

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

u¿ywania rodków chemicznych do nawo¿enia
i ochrony,
b) u¿ytkowania lenego, a tak¿e wszystkich innych
form zieleni o odpowiednim do naturalnego siedliska sk³adzie,
Ponadto dopuszcza siê niezbêdne inwestycje w sferze infrastruktury technicznej i transportu, wy³¹cznie
te których lokalizacja poza SOE jest niemo¿liwa lub
ewidentnie nieop³acalna, a tak¿e inwestycje zwi¹zane z wykorzystaniem cieków wodnych jako ród³a
energii,
strefa OW obserwacji archeologicznej i ochrony stanowisk archeologicznych  oznaczony na rysunku planu obszar wystêpowania stanowisk archeologicznych
ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie
ochrony dóbr kultury. Celem ochrony jest udokumentowanie ladów osadniczych poprzez prowadzenie
obserwacji archeologicznej w formie nadzoru nad
realizacj¹ robót ziemnych, po zakoñczeniu których
teren mo¿e byæ trwale zainwestowany. W strefie OW
w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych
ustala siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w zakresie okrelonym
przez organ w³aciwy w zakresie ochrony dóbr kultury,
strefa OW 1 ochrony stanowisk archeologicznych 
oznaczony na rysunku planu obszar wystêpowania
stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury.
Celem ochrony jest udokumentowanie ladów osadniczych poprzez przeprowadzenie archeologicznych
badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania terenu. Zakres badañ okreli ka¿dorazowo
organ w³aciwy w zakresie ochrony dóbr kultury,
teren elementarny  fragment terenu wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego
sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu. Podzia³ na tereny elementarne jest spójny i roz³¹czny:
wszystkie tereny objête planem nale¿¹ do którego z
terenów elementarnych i ¿aden nie nale¿y równoczenie do dwu terenów elementarnych,
typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim
zapisem.,
wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy spe³niaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05
ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniecie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniecie których pobierana jest
prawem przewidziana op³ata,
wskanik intensywnoci zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³ce do
powierzchni dzia³ki,
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22) wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu, w
wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia nowych dróg, dojazdów, lub uzyskania s³u¿ebnoci drogi
lub dojazdu, b¹d nastêpuje zmiana zasad obs³ugi komunikacyjnej;,
23) wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano dodatkowe ustalenia szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielania wewnêtrzne nie jest spójny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ fragmenty terenu nie nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ
wewnêtrznych, mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu
nale¿¹ce równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych,
24) wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina),
25) zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej
z produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej z budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania p³odów
rolnych wyprodukowanych u siebie,
26) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu, dopuszczone na czas okrelony. Zagospodarowaniem tymczasowym s¹ tak¿e tymczasowe
obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Reklama (w rozumieniu planu) dopuszczona na czas
okrelony nie jest zagospodarowaniem tymczasowym
(w rozumieniu planu),
27) zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy
zieleni w rodowisku wiejskim, wystêpuj¹ce pojedynczo lub w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a tak¿e
np. pn¹cza, ¿ywop³oty).
§5
Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na
obszarze planu uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na ca³ym obszarze objêtym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wyklucza siê lokalizacjê wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Ustala siê granice Strefy Osnowy Ekologicznej
(w rozumieniu planu) o znaczeniu regionalnym, do
której zalicza siê kompleksy lene Wysoczyzny Lêborskiej, obejmuj¹cej tereny elementarne:
06.10.LS, 06.12.LS, 11.13.LS, 11.15.LS, 11.17.LS,
11.20.LS, 11.27.LS.
2.2.We wsi £ebieniec ustala siê granice Strefy Osnowy Ekologicznej (w rozumieniu planu) o znaczeniu
lokalnym, do której zalicza siê korytarz ekologiczny doliny miejscowego cieku, obejmuj¹cej czêci
terenów elementarnych 06.24.UG, 06.26.UG,
06.27.ER.
2.3.We wsi Szczenurze ustala siê granice Strefy Osno-
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wy Ekologicznej (w rozumieniu planu) o znaczeniu
lokalnym, do której zalicza siê korytarz ekologiczny doliny miejscowego cieku, obejmuj¹cej czêci
terenów elementarnych 11.09.UG, 11.10.UG,
11.11.ER, 11.21.MN, 11.24.UG, 11.26.ER.
2.4.Ochron¹ obejmuje siê szpalery i aleje drzew po³o¿one w terenach elementarnych: KD.01.Z i KD.15.D.
Obowi¹zuje pielêgnacja, uzupe³nianie i odtwarzanie tych szpalerów i alei.
2.5.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów szkodliwych prowadz¹cej do wzrostu szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) istniej¹cych
jest dopuszczalna pod warunkiem usuniêcia istniej¹cej szkodliwoci obiektu.
2.6.Wyklucza siê magazynowanie i sk³adowanie substancji niebezpiecznych bez odpowiednich zabezpieczeñ wykluczaj¹cych mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do rodowiska.
2.7.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
2.8.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych.
2.9.Wzd³u¿ cieków na terenach niezabudowanych obowi¹zuj¹ nasadzenia w formie zwartej grupy drzew
i krzewów (biogrupy) o zró¿nicowanym sk³adzie gatunkowym.
2.10.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej gminy i dojazdów.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Lokalizacjê nowych i przed³u¿anie lokalizacji istniej¹cych obiektów stanowi¹cych niezbêdne wyposa¿enie obszarów zainwestowanych, takich jak:
budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na
mieci, ³awki parkowe, lampy itp., dopuszcza siê
pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
b) brak kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania istotnych ograniczeñ w komunikacji ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygna³ów drogowych.
4.2.Wyklucza siê rozbudowê obiektów istniej¹cych w
dniu uchwalenia niniejszego planu i nie spe³niaj¹cych ustaleñ niniejszego planu. Zakaz rozbudowy
nie dotyczy dostosowania formy tych obiektów do
typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej,
kompozycji zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) i obowi¹zuj¹cych linii zabudowy.
4.3.Dla dachów stromych (w rozumieniu planu) ustala
siê maksymalny k¹t nachylenia po³aci dachu 510.
Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5:
5.1.Na terenie objêtym planem wyznacza siê cztery
strefy OW 1 ochrony stanowisk archeologicznych
(w rozumieniu planu). Strefy OW 1 ochrony stanowisk archeologicznych (w rozumieniu planu)
obejmuj¹ czêci terenów elementarnych 06.15.MN,
06.16.ER, 11.24.UG, 11.28.ER, KD.13.D. Granice
stref OW 1 okrela rysunek planu.
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5.2.Na terenie objêtym planem wyznacza siê cztery
strefy OW obserwacji archeologicznej (w rozumieniu planu). Strefy OW obserwacji archeologicznej (w rozumieniu planu) obejmuj¹ czêci terenów elementarnych 06.18.UG, 11.12.UG, 11.24.UG,
11.22.ER, KD.10.D, KD.13.D, KD.14.D. Granice stref
OW okrela rysunek planu.
5.3.Na terenie objêtym planem istniej¹ dawne cmentarze ewangelickie bêd¹ce w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w m.£ebieniec na
terenie 06.21.UG oznaczony 1.1.ZP oraz w m.Szczenurze na terenie elementarnym 11.13.LS oznaczony 1.3. i na terenie 11.17.LS oznaczony jako 2.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie
w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe
jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.2.Wyklucza siê wydzielanie nowej drogi wzd³u¿ dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹ dostêp do
drogi.
6.3.Place i dojazdy urz¹dzone jako zagospodarowanie
tymczasowe (w rozumieniu planu) nie mog¹ stanowiæ dostêpu do drogi publicznej dla terenów
przyleg³ych. Ustalenie nie dotyczy sytuacji, gdy
takie place lub dojazdy s¹ zgodne z planem.
6.4.Zakaz wydzielania dzia³ek dla nowych, indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne 7:
7.1. Zainwestowanie i u¿ytkowanie istniej¹ce legalnie
w dniu wejcia w ¿ycie niniejszego planu uznaje
siê za zgodne z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obszar planu obs³ugiwany jest przez system transportowy, który tworz¹:
1) uk³ad dróg i ulic oznaczonych na rysunku planu
jako KD stanowi¹cych g³ówny uk³ad uliczny,
w sk³ad którego wchodz¹:
a) ulice kategorii Z: droga Stêknica  Ulinia
oznaczona na rysunku planu jako KD.01.Z;
b) ulice kategorii L: droga powiatowa Szczenurze  Nowêcin oznaczona na rysunku planu
jako KD.02.L,
2) linia kolejowa oznaczona na rysunku planu jako
KK.
8.3.Poszczególne tereny elementarne obs³ugiwane s¹
przez ci¹gi komunikacyjne tworz¹ce wewnêtrzny
uk³ad komunikacyjny, oznaczony na rysunku planu jako KW, w sk³ad którego wchodz¹ istniej¹ce
i projektowane ulice i dojazdy.
8.4.Ustala siê przebieg miêdzyregionalnej trasy rowerowej Bytów  £eba, której schemat przebiegu
przedstawia rysunek planu.
8.5.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
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8.6.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 8.4.OG.:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2
miejsca postojowe na dzia³ce. W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza siê odpowiednio na iloæ
budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce postojowe na ka¿dego zatrudnionego,
Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê wolnostoj¹ce obiekty us³ug o
powierzchni u¿ytkowej do 40 m2.
8.7.Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g
pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
c) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym ulic,
d) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realizacji zagospodarowania, dla
którego zarezerwowano teren w planie.
8.8.Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których
mowa w ustaleniu 8.4.OG., 8.5.OG. i 8.6.OG. jest
niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê
inny sposób rozwi¹zania przez inwestora potrzeb
parkingowych w drodze porozumienia z Zarz¹dem
Gminy.
8.9.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe mniejsze ni¿
3 miejsca postojowe i ustanowione na okres do 3
lat zwalnia siê z wymogów okrelonych w ustaleniach 8.4.OG, 8.5.OG, 8.6.OG, 8.7.OG. W pozosta³ych przypadkach, tak¿e w przypadku przed³u¿enia
lokalizacji ponad 3 lata, zagospodarowanie tymczasowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Linie regulacyjne ulic, dojazdów oraz ci¹gów pieszych i komunikacji rowerowej wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi
gruntem.
9.2.Obowi¹zuje zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej. Sieæ wodoci¹gowa winna byæ przystosowana do wymogów ochrony przeciwpo¿arowej.
9.3.Na cele zaopatrzenia w wodê rezerwuje siê tereny
oznaczone na rysunku planu jako WZ usytuowane
na terenie elementarnym 06.25.ER.
9.4.Wyklucza siê zrzut cieków sanitarnych i innych do
gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez
oczyszczenia do wód powierzchniowych.
9.5.W oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony poredniej ujêæ wody, obejmuj¹cej rejon miejscowoci £ebieniec, wyklucza siê lokalizacjê nowej zabu-
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dowy bez odprowadzenia cieków komunalnych
do sieci kanalizacji sanitarnej. Na pozosta³ym obszarze objêtym planem dopuszcza siê do czasu
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej lokalizacjê nowej zabudowy wyposa¿onej w bezodp³ywowe
zbiorniki. Oczyszczalnia cieków zlokalizowana
jest poza obszarem objêtym niniejszym planem.
9.6.Na cele lokalizacji urz¹dzeñ przepompowni cieków rezerwuje siê tereny oznaczone na rysunku
planu jako NO.
9.7.Wyklucza siê zrzut wód opadowych do gruntu lub
suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych z terenów komunikacji drogowej i terenów o innym u¿ytkowaniu
powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych.
9.8.Place utwardzone zwi¹zane z funkcjami komercyjnymi (w rozumieniu planu) produkcyjnymi oraz
obs³ug¹ transportu wymagaj¹ wyposa¿enia w
urz¹dzenia s³u¿¹ce oczyszczaniu wód opadowych,
zlokalizowane na dzia³ce inwestora. Wyklucza siê
magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
9.9.Ustala siê rozbudowê sieci i urz¹dzeñ do przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym do
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ zabudowy na
ca³ym obszarze planu.
9.10.Na cele lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ rezerwuje siê tereny oznaczone
na rysunku planu jako EE.
9.11.Modernizacjê i przebudowê sieci energetycznych przeprowadza siê zgodnie z zasadami okrelonymi w ustaleniu OG.9.1.
9.12.Zakaz instalowania nowych systemów grzewczych powoduj¹cych ponadnormatywne zanieczyszczenie rodowiska.
9.13.Wyklucza siê magazynowanie i sk³adowanie odpadów bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
9.14.Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem objêtym planem.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Lokalizacja zabudowy letniskowej podlega
wszystkim ustaleniom niniejszego planu odnosz¹cym siê do zabudowy mieszkaniowej.
10.2.W przypadku rezerwacji terenu dla zieleni parkowej (oznaczonej na rysunku planu symbolem
ZP) istniej¹cej i projektowanej ustala siê dostêp
ogólny lub publiczny (w rozumieniu planu) terenu. Ustalenie nie dotyczy obiektów istniej¹cych
w dniu uchwalenia planu, które nie maj¹ ¿adnej
z tych dostêpnoci.
10.3.Tereny zieleni o dostêpie ogólnym (w rozumieniu planu) rezerwuje siê dla potrzeb przygotowania budowli ochronnych na wypadek zagro¿enia pañstwa.
10.4.W przypadku przekszta³cenia istniej¹cej substancji budowli ochronnych nale¿y dokonaæ uzgodnienia projektu z w³aciwym organem Obrony
Cywilnej.
10.5.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne
do gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿a-
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rowe oraz spe³niaæ szczegó³owe wymagania
w zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe  wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
10.6.W odniesieniu do zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) obowi¹zuje:
1) zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania
nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb:
a) istniej¹cego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
b) nowego zagospodarowania tymczasowego
(w rozumieniu planu),
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) zakaz lokalizacji nowego zagospodarowania
tymczasowego (w rozumieniu planu) na dzia³kach pozosta³ych po wydzieleniu dzia³ki po
obrysie budynku.
3) zachowanie ustaleñ niniejszego planu tak¿e
w przypadku utrwalania lokalizacji tymczasowego zagospodarowania i utrwalania tymczasowych obiektów budowlanych.
4) na dzia³kach pozosta³ych po wydzieleniu dzia³ki po obrysie budynku:
a) przed³u¿anie lokalizacji czasowej istniej¹cych
w dniu uchwalenia planu obiektów o charakterze czasowym oraz
b) ustalanie lokalizacji sta³ej istniej¹cych w dniu
uchwalenia planu obiektów o charakterze
czasowym uwarunkowane jest wykonaniem
projektu podzia³u nieruchomoci. Projekt podzia³u nieruchomoci sporz¹dza siê dla ca³ej dzia³ki pozosta³ej po wydzieleniu dzia³ki
po obrysie budynku wraz z dzia³kami bezporednio z ni¹ s¹siaduj¹cymi, o ile ustalenia
szczegó³owe dla poszczególnych terenów
elementarnych nie stanowi¹ inaczej.
11) informacje  11:
11.1.Na obszarze planu istniej¹ ujêcia wody £ebieniec  Szczenurze o zasobach eksploatacyjnych
Q=520m3/h przy S=3-5 m zatwierdzone decyzj¹ Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa nr GK/kdh/ZÆ/013/6078/97
z dnia 12 listopada 1997 r. Projekt stref bezporedniej ochrony i poredniej ochrony dla tych
ujêæ wód podziemnych zosta³ zatwierdzony jako
aneks do dokumentacji hydrograficznej (zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z
utworu czwartorzêdowych dla ujêcia komunalnego miasta £eby w £ebieñcu) decyzj¹ starosty
Lêborskiego Nr RO  V  7541  2  212001 z
dnia 04.05.2001 r.
11.2.Teren planu zawiera siê w granicach projektowanej otuliny S³owiñskiego Parku Narodowego.
11.3.Na obszarze planu wystêpuj¹ nastêpuj¹ce pomniki przyrody podlegaj¹ce ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody:
a) d¹b szypu³kowy  nr rej.1461 WKP w Gdañsku
b) cis pospolity (2egz.)  nr rej.1868 WKP
w Gdañsku
c) kasztan jadalny  nr rej.1869 WKP w Gdañsku
d) jesion wynios³y  nr rej.1870 WKP w Gdañsku
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11.4.Obszar we wsi Szczenurze oznaczony jako 1.1.ZP
na terenie elementarnym 11.12.UG uznany Uchwa³¹ Rady Gminy Wicko nr 13/93 z dnia 29 lipca 1993 r.
za park wiejski podlegaj¹cy ochronie Konserwatora
Przyrody.
11.5.Na terenie opracowania istnieje obszar górniczy £ebieniec wpisany do rejestru obszarów górniczych
nr XXXVIII/1 lp.23 z dnia 5.06.1998 r., który posiada
koncesjê Urzêdu Wojewódzkiego w S³upsku z dnia
22 sierpnia 1998 r. nr 1333/84).
11.6.Wzd³u¿ drogi powiatowej DP39305 relacji Stêknica
 Ulinia i drogi powiatowej DP 39301 ze Szczenurza
do Nowêcina, projektowany jest kabel wiat³owodowy wewn¹trzwojewódzki.
§6
Uchwala siê Ustalenia morfoplanistyczne dla poszczególnych stref morfoplanistycznych wyró¿nionych
w planie, obowi¹zuj¹ce na obszarze ca³ej gminy:
1. Dla strefy MN uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu):
mieszkalnictwo.
1.2.Zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy
s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku
zagro¿enia obni¿enia standardu warunków
mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
1.3.Na dzia³kach budowlanych przeznaczonych pod
zabudowê:
a) po³o¿onych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako podstawowy uk³ad uliczny,
b) oraz po³o¿onych przy ulicach tworz¹cych wewnêtrzny uk³ad uliczny i o szerokoci co najmniej 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych, dopuszcza siê lokalizacjê obiektów o funkcjach
komercyjnych (w rozumieniu planu) i adaptacjê na cele funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) obiektów istniej¹cych lub ich czêci. Na pozosta³ych dzia³kach obowi¹zuje
wy³¹cznie lokalizacja zabudowy mieszkaniowej z urz¹dzeniami infrastruktury niezbêdnej
dla prawid³owego funkcjonowania zespo³u zabudowy.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda¿owej ponad 1000m2.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê zespo³ów gara¿y, stacji
paliw i wydzielonych parkingów dla samochodów ciê¿arowych.
1.7.Dopuszcza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych,
jak domy dziecka, domy rencisty, internaty i domy studenckie. Inne formy budynków zamieszkania zbiorowego mo¿na lokalizowaæ wy³¹cznie
na dzia³kach po³o¿onych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako podstawowy uk³ad
uliczny.
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2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (w rozumieniu ustawy 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska, Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627), za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹;
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach
zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ rolê
dominanty, a obowi¹zuj¹ca linia zabudowy dla ww.
obiektów stanowi liniê nieprzekraczaln¹.
3.2.Z zastrze¿eniem ustalenia 3.1., na obszarze niezabudowanym, gdy rysunek planu nie okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje usytuowanie budynków wzd³u¿ linii zabudowy wyznaczonej od
strony ulic, placów i dojazdów w odleg³oci 6 m
od granicy dzia³ki.
3.3. Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê
zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim
s¹siedztwie.
3.4. Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy w
sytuacji, gdy przebudowywana jest zabudowa w
ca³ej pierzei ulicy lub w wyniku wtórnej parcelacji
(w rozumieniu planu) tworzy siê nowa pierzeja zabudowy.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Lokalizacja na dzia³ce zabudowanej kolejnego budynku mieszkalnego jest dopuszczalna, jeli budynek mo¿e byæ usytuowany zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy oraz spe³nia pozosta³e ustalenia
szczegó³owe.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wtórnej parcelacji (w
rozumieniu planu):
a) wyklucza siê wydzielanie nowej drogi lub dojazdu do dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹
dostêp do drogi;
b) dla obs³ugi co najmniej 5 nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje wydzielenie drogi jako elementu wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego
z zachowaniem szerokoci drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8 m i maks. 12 m;
c) dla obs³ugi nie wiêcej ni¿ 4 nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje wydzielenie dojazdu jako
elementu wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego z zachowaniem szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych min. 5 i maks. 8 m;
d) w przypadku wtórnej parcelacji (w rozumieniu
planu) terenu o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 ha
powierzchnia przeznaczona pod drogi i place nie
mo¿e przekraczaæ 15% powierzchni terenu parcelacji.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1. Lokalizacja jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni ca³kowitej wiêkszej ni¿ 150 m2
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wymaga zapewnienia dodatkowo na dzia³ce inwestora miejsc postojowych w iloci 1 miejsce postojowe na ka¿de kolejne 30 m2 powierzchni ca³kowitej budynku.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
2. Dla strefy ER, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  rolnictwo. Teren nie jest przeznaczony pod zainwestowanie inne ni¿ rolnicze.
1.2.Dopuszcza siê wy³¹cznie lokalizacjê obiektów gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ rolnicz¹
oraz zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu). Budynek mieszkalny dopuszcza siê wy³¹cznie w formie budynku jednorodzinnego.
1.3.Dopuszcza siê lokalizacjê systemów infrastruktury technicznej.
1.4.Dopuszcza siê lokalizacjê funkcji komercyjnych
(w rozumieniu planu) us³ug agroturystyki.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, przywodnych i przydro¿nych,
2.2.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych
i rowów melioracyjnych wzd³u¿ istniej¹cych w
dniu uchwalenia niniejszego planu geodezyjnie
wydzielonych dróg, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdów.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Wyklucza siê podzia³y gruntów prowadz¹ce do
wydzielania nowych dróg publicznych.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8: nie
ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
3. Dla strefy UG, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  funkcje komercyjne (w rozumieniu planu) i mieszkaniowe.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) a tak¿e adaptacjê
na powy¿sze cele obiektów istniej¹cych, w przypadku ich usytuowania na dzia³kach przy ulicach
wê¿szych ni¿ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Powy¿sze ustalenie nie dotyczy adaptacji na cele
funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) czêci obiektu istniej¹cego, która nie mo¿e stanowiæ samodzielnego lokalu (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali,
Dz. U. Nr 85, poz. 388 z pón. zm.).
1.3.Zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innych ni¿ wolno stoj¹ca i bliniacza form zabudowy jednorodzinnej.
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2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300m2, na których lokalizuje siê obiekty funkcji komercyjnych (w
rozumieniu planu), obowi¹zuje lokalizacja zieleni w
formie zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy),
zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
2.2.Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (w rozumieniu ustawy 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska, Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627), za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla gminy;
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego
i rodków transportu oraz stacji paliw p³ynnych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów
publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim s¹siedztwie. Obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy
w przypadku przekszta³ceñ istniej¹cych obiektów.
Istniej¹cej linii zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty
przebudowane w sposób naruszaj¹cy kompozycjê
zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) oraz obiekty tymczasowe w dniu uchwalenia niniejszego planu.
3.2.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obiektów us³ug publicznych
(w rozumieniu planu) o charakterze niekomercyjnym nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Obiekty te pe³ni¹ funkcjê
dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a
linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww. obiektów
stanowi linie nieprzekraczaln¹.
3.3.Na pozosta³ym obszarze, o ile rysunek planu nie
okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic i placów w odleg³oci 6 m od
granicy dzia³ki.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego
pod drogi, place i dojazdy nie mo¿e przekraczaæ
15% powierzchni terenu parcelacji.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej 8:
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
4. Dla strefy PE uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  powierzchniowa eksploatacja kopalin.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
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5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8: nie
ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
5. Dla strefy LS uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  lenictwo.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8: nie
ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe dla terenów elementarnych
§7
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla poszczególnych terenów elementarnych wyró¿nionych w planie,
po³o¿onych w miejscowoci Stêknica
1. Dla terenu elementarnego 06.09.UG uchwala:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwuje siê teren oznaczony na rysunku planu jako 1.1. WZ na lokalne ujêcie wody.
1.2.Rezerwuje siê teren oznaczony na rysunku jako
1.2. WP na zbiornik przeciwpo¿arowy.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Lokalizacja nowej zabudowy wymaga zachowania oznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy w odleg³oci:
a) 8 m od krawêdzi jezdni drogi relacji Stêknica
 Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01. Z;
b) 20 m od krawêdzi jezdni drogi relacji Lêbork 
£eba;
c) 10 m od s¹siaduj¹cych kompleksów lenych.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
4.2.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
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5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê,
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych zjazdów
na drogê relacji Lêbork  £eba.
8.2.Obowi¹zuje zakaz powiêkszania liczby zjazdów
na teren elementarny z drogi relacji Stêknica 
Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Dla zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) obowi¹zuj¹ wszystkie ustalenia planu.
10.2.Wyklucza siê rozbudowê obiektów istniej¹cych w dniu uchwalenia niniejszego planu i nie
spe³niaj¹cych ustaleñ planu. Zakaz rozbudowy nie dotyczy dostosowania obiektów do
kompozycji zespo³u zabudowy (w rozumieniu
planu) i ustalonych planem linii zabudowy.
11) informacje  11:
11.1.Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
11.2.Droga relacji Lêbork- £eba jest drog¹ wojewódzk¹.
2. Dla terenu elementarnego 06.10.LS uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Ca³y teren elementarny przeznaczony jest na cele
gospodarki lenej. Obowi¹zuje zakaz zabudowy
terenu.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala siê
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
3. Dla terenu elementarnego 06.11.LS uchwala:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na ca³ym terenie dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej zwi¹zanej z gospodark¹
len¹.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Lokalizacja nowej zabudowy wymaga zachowa-
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nia oznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy w odleg³oci:
a) 8 m od krawêdzi jezdni drogi relacji Stêknica 
Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z,
b) 20 m od krawêdzi jezdni drogi relacji Lêbork 
£eba.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
4.2.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych zjazdów
na drogê relacji Lêbork  £eba.
8.2.Dopuszcza siê nie wiêcej ni¿ cztery zbiorcze zjazdy na teren z drogi relacji Stêknica  Ulinia,
oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.Z.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Dla zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) obowi¹zuj¹ wszystkie ustalenia planu.
10.2.Wyklucza siê rozbudowê obiektów istniej¹cych w dniu uchwalenia niniejszego planu
i nie spe³niaj¹cych ustaleñ planu. Zakaz rozbudowy nie dotyczy dostosowania obiektów
do kompozycji zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) i ustalonych planem linii zabudowy.
11) informacje  11:
11.1.Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
11.2.Droga relacji Lêbork- £eba jest drog¹ wojewódzk¹.
4. Dla terenu elementarnego 06.12.LS uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. na cele zabudowy mieszkaniowej
zwi¹zanej z gospodarka len¹.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.KWX dla dojazdu o szerokoci 5 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Zakaz lokalizacji nowej zabudowy.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
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10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
5. Dla terenu elementarnego 06.13.LS uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren przeznaczony jest na cele gospodarki lenej. Obowi¹zuje zakaz zabudowy terenu.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6. Dla terenu elementarnego 06.14.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWX dla dojazdu o szerokoci 5 m w
liniach rozgraniczaj¹cych i dla placu do zawracania samochodów o wymiarach 12,5 x 12,5 m.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Lokalizacja nowej zabudowy wymaga zachowania oznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy w odleg³oci 8 m od krawêdzi jezdni drogi relacji Stêknica  Ulinia oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.Z.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Zakaz lokalizacji zjazdów z drogi relacji Stêknica
 Ulinia oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z. Obowi¹zuje obs³uga terenu z dojazdu
oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWX.
9) ustalenia obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie ustala siê
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Na terenach po³o¿onych w s¹siedztwie terenów
kolejowych obowi¹zuj¹ zapisy Rozporz¹dzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
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z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew
lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków lub budowli
w s¹siedztwie linii kolejowych oraz sposobu urz¹dzania i utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów
przeciwpo¿arowych (Dz. U. Nr 47 z 1999 r. poz. 476
z pón. zm.), w szczególnoci dotycz¹ce:
a) usytuowania drzew i krzewów w odleg³oci nie
mniejszej ni¿ 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,
b) wykonywania robót ziemnych w odleg³oci nie
mniejszej ni¿ 4m od granicy obszaru kolejowego,
c) usytuowania budynków lub budowli w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 20m od osi skrajnego toru.
11.3.Droga oznaczona na rysunku planu jako KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
§8
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla poszczególnych terenów elementarnych wyró¿nionych w planie,
po³o¿onych w miejscowoci £ebieniec.
1. Dla terenu elementarnego 06.15.MN uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne 1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. KWD dla ulicy dojazdowej o szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych i dla placu do zawracania samochodów o wymiarach
12,5 x 12,5 m.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. KWX dla dojazdu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.3. EE dla trafostacji.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.4. KWD dla ulicy dojazdowej o szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych i dla placów do zawracania samochodów o wymiarach
12,5 x 12,5 m.
1.5.Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji ze wszystkimi ulicami wewnêtrznymi i dojazdami, oznaczonymi na rysunku planu, obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Lokalizacja nowej zabudowy wymaga zachowania, oznaczonej na rysunku planu obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³oci 8 m od krawêdzi
jezdni drogi relacji Stêknica  Ulinia oznaczonej
na rysunku planu jako KD.01.Z.
3.2.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od odleg³oci 10 m od
s¹siaduj¹cych kompleksów lenych.
3.3.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wzd³u¿ ulic wewnêtrznych
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i dojazdów oznaczonych na rysunku planu, w odleg³oci 6 m od linii regulacyjnych tych ulic i dojazdów.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje zakaz powiêkszania liczby zjazdów
na teren elementarny z drogi relacji Stêknica 
Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
11.2.Czêæ terenu elementarnego po³o¿ona jest w
granicach, oznaczonej na rysunku planu, strefy OW 1 ochrony stanowisk archeologicznych
(w rozumieniu planu).
11.3.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach,
oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej
ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie
9.5.OG.
2. Dla terenu elementarnego 06.16. ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Poza granicami terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wzd³u¿ granic posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.05.D obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.2.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
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6.1. Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego po³o¿ona jest w
granicach, oznaczonej na rysunku planu, strefy
poredniej ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje
ustalenie 9.5.OG.
3. Dla terenu elementarnego 06.17.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.05.D obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wzd³u¿ drogi oznaczonej
na rysunku planu jako KD.01.Z i wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.05.D.
3.2.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10 m od
linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.05.D.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków na
dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Obowi¹zuje zakaz wydzielania nowych dróg i dojazdów. Do nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje dostêp od istniej¹cej drogi publicznej
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oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.Z wy³¹cznie poprzez zjazdy zbiorcze uzgodnione z zarz¹dc¹
drogi i dostêp od istniej¹cej drogi KD.05.D.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach,
oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie 9.5.OG.
4. Dla terenu elementarnego 06.18.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
Ustalenie nie dotyczy terenu ulic i terenów przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ drogi KD.01.Z, relacji Stêknica  Ulinia,
ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków na
dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wjazd na teren elementarny od drogi KD.01.Z,
relacji Steknica  Ulinia wy³¹cznie poprzez zjazdy zbiorcze uzgodnione z zarz¹dc¹ drogi.
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9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach,
oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej
ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie
9.5.OG.
11.2.Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
11.1.Czêæ terenu elementarnego po³o¿ona jest w
granicach, oznaczonej na rysunku planu, strefy OW obserwacji archeologicznej (w rozumieniu planu).
5. Dla terenu elementarnego 06.19.PE uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne-1:
1.1.Ca³y teren elementarny 06.19.PE przeznacza siê
pod powierzchniow¹ eksploatacjê kopalin.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej-3: nie ustala siê.
4) ustalenia form zabudowy-4: nie ustala siê.
5) ustalenia dóbr kultury-5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji-6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne-7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej-8: nie
ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej-9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowiace-10:
10.1.Wydobycie kopalin mo¿e odbywaæ siê na podstawie koncesji i innych zezwoleñ okrelonych
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27/94 z
pón. zm.).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny okrela teren górniczy £ebieniec wpisany do rejestru obszarów górniczych nr XXXVIII/1 lp.23 z dnia 5.06.1998 r.,
który posiada koncesjê Urzêdu Wojewódzkiego w S³upsku z dnia 22 sierpnia 1998 r. nr
1333/84). Obowi¹zuje sporz¹dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 27/94 z pón. zm.).
11.2.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach,
oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie 9.5.OG.
6. Dla terenu elementarnego 06.20.LS uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren przeznaczony jest na cele gospodarki lenej. Obowi¹zuje zakaz zabudowy terenu.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
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5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
7. Dla terenu elementarnego 06.21.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.ZP, dla zieleni parkowej z urz¹dzeniami dla rekreacji i wypoczynku.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczone na rysunku planu, obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków na
dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1 Obowi¹zuje zakaz wydzielania nowych dróg i dojazdów. Do nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje wjazdy wy³¹cznie poprzez zjazdy zbiorcze uzgodnione z zarz¹dc¹ drogi.
6.2.dostêp od istniej¹cych dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu jako KD.01.Z i KD.06.D.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8: nie
ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
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10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach,
oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie 9.5.OG.
8. Dla terenu elementarnego 06.22.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.EE pod trafostacjê.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.KWX dla dojazdu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków na
dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wjazd na teren elementarny od drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z, wy³¹cznie poprzez zjazdy zbiorcze
uzgodnione z zarz¹dc¹ drogi.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach,
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oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej
ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie 9.5.OG.
11.2.Droga oznaczona na rysunku planu jako KD.01.Z
relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
9. Dla terenu elementarnego 06.23.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.1.KWD
dla drogi dojazdowej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci:
a) 8 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg oznaczonych
na rysunku planu jako KD.03.D i KD.04.D;
3.2.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków na
dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8: nie
ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach,
oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej
ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie
9.5.OG.
10. Dla terenu elementarnego 06.24.UG. uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
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1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako 1.1.WP dla zbiornika przeciwpo¿arowego.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako 1.2.ZL dla zieleni lenej.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako 1.3.EE dla trafostacji.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako 1.4.NO dla przepompowni.
1.5.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.5.KWD dla
drogi dojazdowej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.6.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.6.KWD dla
drogi dojazdowej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.7.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako 1.7. dla strefy osnowy ekologicznej (w rozumieniu planu) o znaczeniu lokalnym. Na terenie 1.7.
obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy, utwardzania powierzchni terenu oraz wprowadzania barier
uniemo¿liwiaj¹cych migracje organizmów ¿ywych.
ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo
(w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10 m od krawêdzi jezdni drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.Z.
3.2.Wzd³u¿ istniej¹cego cieku ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu, w
odleg³oci 10 m od brzegu cieku.
ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych
dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200m2 jako maksymaln¹ powierzchniê
zabudowy dla poszczególnych budynków na dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wjazd na teren elementarny od drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z, wy³¹cznie poprzez zjazdy zbiorcze uzgodnione z zarz¹dc¹ drogi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach, oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje
ustalenie 9.5.OG.
11.2.Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹
powiatow¹.
11. Dla terenu elementarnego 06.25.ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.EE dla trafostacji.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.WZ dla ujêcia wody.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.3.WZ dla ujêcia wody.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.4.WZ dla ujêcia wody.
1.5.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.5.KWX dla dojazdu w istniej¹cych
liniach rozgraniczaj¹cych.
1.6.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie
ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9  nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach, oznaczonej na rysunku planu, strefy
poredniej ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje
ustalenie 9.5.OG.
12. Dla terenu elementarnego 06.26.UG. uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.KWD dla ulicy dojazdowej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.KWD dla ulicy dojazdowej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.3.US dla us³ug sportu i rekreacji.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.4. dla strefy osnowy ekologicznej
(w rozumieniu planu) o znaczeniu lokalnym. Na
terenie 1.4. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudo-
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wy, utwardzania powierzchni terenu oraz wprowadzania barier uniemo¿liwiaj¹cych migracje organizmów
¿ywych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo
(w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z ulicami oznaczonymi na
rysunku planu jako 1.1.KWD i 1.2.KWD obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci:
a) 10 m od granicy terenu 06.20.LS;
b) wyznaczonej przez budynki s¹siaduj¹ce od drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.06.D;
c) 8 m od dróg oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne 1.1.KWD i 1.2.KWD.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci od drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.Z wyznaczonej przez budynki s¹siaduj¹ce.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych
dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200m2 jako maksymaln¹ powierzchniê
zabudowy dla poszczególnych budynków na dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Obowi¹zuje zakaz wydzielania nowych dróg i dojazdów. Do nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje dostêp od istniej¹cych dróg oznaczonych na
rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
1.1.KWD i 1.2.KWD.
6.2.Ustala siê 1000 m2 jako minimaln¹ powierzchniê
nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7  nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8: nie
ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu
planu).

11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego po³o¿ona jest
w granicach, oznaczonej na rysunku planu,
strefy poredniej ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie 9.5.OG.
13. Dla terenu elementarnego 06.27.ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1. dla strefy osnowy ekologicznej
(w rozumieniu planu) o znaczeniu lokalnym. Na
terenie 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy, utwardzania powierzchni terenu oraz
wprowadzania barier uniemo¿liwiaj¹cych migracje organizmów ¿ywych.
1.2.Poza terenem oznaczonym na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2. obowi¹zuje
zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wzd³u¿ granic posesji z drog¹ relacji Stêknica
 Ulinia, oznaczon¹ na rysunku planu jako
KD.01.Z, obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.2.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
§9
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla poszczególnych terenów elementarnych wyró¿nionych w planie,
po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Szczenurze
1. Dla terenu elementarnego 11.01.MN uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwuje siê teren oznaczony na rysunku planu jako 1.1. ZL na cele zieleni lenej.
1.2.Dla projektowanego zespo³u zabudowy obowi¹zuje lokalizacja na wydzielonych dzia³kach niezbêdnych obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej: trafostacji i przepompowni cieków.
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ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo
(w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê oznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy odleg³oci:
a) 10 m od granicy lasu;
b) 20 m od krawêdzi jezdni drogi relacji Steknica
 Ulinia oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Ustala siê 150 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê
zabudowy dla poszczególnych budynków na
dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Minimaln¹ wielkoæ dzia³ki budowlanej na ca³ym
terenie ustala siê na 800m2.
6.2.Dla dróg wewnêtrznych ustala siê szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych minimaln¹ 8 m, maksymaln¹ 12 m.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacja terenu z drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.07.D. Wyklucza siê obs³ugê komunikacyjnej terenu z innych
dróg s¹siaduj¹cych z terenem elementarnym.
8.2.Wyklucza siê bezporednie wjazdy na dzia³ki z drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku
planu jako KD.01.Z.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu
planu).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach,
oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie 9.5.OG.
11.2. Droga oznaczona na rysunku planu jako KD.01.Z
relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
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2. Dla terenu elementarnego 11.02.UG. uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z drog¹ relacji Stêknica
 Ulinia, oznaczon¹ na rysunku planu jako
KD.01.Z, obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci wyznaczonej przez istniej¹ce przy drodze budynki.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Ustala siê 200m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie okrela siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wjazd na teren elementarny z drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z, wy³¹cznie poprzez zjazdy zbiorcze
uzgodnione z zarz¹dc¹ drogi.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach,
oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie 9.5.OG.
11.2.Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
3. Dla terenu elementarnego 11.03.UG. uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
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2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z drog¹ relacji Stêknica
 Ulinia, oznaczon¹ na rysunku planu jako
KD.01.Z, obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci:
a) wyznaczonej przez istniej¹ce budynki;
b) 10 m od granicy lasu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie okrela siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wjazd na teren elementarny z drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z, wy³¹cznie poprzez zjazdy zbiorcze
uzgodnione z zarz¹dc¹ drogi.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Teren elementarny po³o¿ony jest w granicach,
oznaczonej na rysunku planu, strefy poredniej ochrony ujêæ wody. Obowi¹zuje ustalenie 9.5.OG.
11.2. Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
4. Dla terenu elementarnego 11.04.LS uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. dla korytarza infrastruktury.
1.2.Teren przeznaczony jest na cele gospodarki lenej. Obowi¹zuje zakaz zabudowy terenu.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
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10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu
planu).
5. Dla terenu elementarnego 11.05.UG. uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z drog¹ relacji Stêknica
 Ulinia, oznaczon¹ na rysunku planu jako
KD.01.Z, obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, któr¹ wyznaczaj¹ istniej¹ce budynki wzd³u¿ drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z.
3.2.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci
10 m od granicy lasu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Ustala siê 200m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie okrela siê
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wjazd na teren elementarny z drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z, wy³¹cznie poprzez zjazdy zbiorcze
uzgodnione z zarz¹dc¹ drogi.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Droga oznaczona na rysunku planu jako
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KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
6. Dla terenu elementarnego 11.06.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwuje siê teren oznaczony na rysunku planu jako 1.1.NO na przepompowniê cieków.
1.2.Rezerwuje siê teren oznaczony na rysunku planu jako 1.2.KWD na drogê wewnêtrzn¹ o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.2.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji z ulic¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Wzd³u¿ dróg KD.01.Z i KD.02.L ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy w odleg³oci 15 m od linii regulacyjnej drogi.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Ustala siê 200 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
11) informacje  11:
11.1.Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
11.2. Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.02.L jest drog¹ powiatow¹.
7. Dla terenu elementarnego 11.07.ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
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1.1.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wzd³u¿ granic posesji z drog¹ relacji Stêknica
 Ulinia, oznaczon¹ na rysunku planu jako
KD.01.Z, obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.2.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
8. Dla terenu elementarnego 11.08.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.EE pod trafostacjê.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.NO pod przepompowniê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1. Wzd³u¿ drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.Z, ustala siê,
oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy w odleg³oci 15 m od linii regulacyjnej drogi.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków na
dzia³ce.
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4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
9. Dla terenu elementarnego 11.09.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwuje siê teren oznaczony na rysunku planu jako 1.1.ZP na zieleñ parkow¹.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. dla strefy osnowy ekologicznej (w
rozumieniu planu) o znaczeniu lokalnym. Na terenie 1.2. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy, utwardzania powierzchni terenu oraz wprowadzania barier uniemo¿liwiaj¹cych migracje
organizmów ¿ywych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z ulicami oznaczonymi na
rysunku planu jako KD.01.Z, KD.12.L, KD.11.D
i KD.13.D obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci:
a) któr¹ wyznaczaj¹ istniej¹ce budynki wzd³u¿
drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na
rysunku planu jako KD.01.Z.;
b) 10 m od granicy lasu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
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4.2.Ustala siê 200 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie okrela siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wjazd na teren elementarny z drogi relacji
Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.Z, wy³¹cznie poprzez zjazdy
zbiorcze uzgodnione z zarz¹dc¹ drogi.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Droga oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
10. Dla terenu elementarnego 11.10.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. dla strefy osnowy ekologicznej (w
rozumieniu planu) o znaczeniu lokalnym. Na terenie 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy, utwardzania powierzchni terenu oraz wprowadzania barier uniemo¿liwiaj¹cych migracje
organizmów ¿ywych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.10.D oraz z nowo wydzielonymi ulicami wewnêtrznymi obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Ustala siê 200 m2 jako maksymaln¹ powierzch-
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niê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce
dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Minimalna wielkoæ dzia³ki budowlanej wynosi 1500 m2.
6.2.Dla dróg wewnêtrznych ustala siê szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych minimaln¹ 10 m,
maksymaln¹ 15 m.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania planu podzia³u parcelacyjnego
obejmuj¹cego ca³y teren elementarny.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11. Dla terenu elementarnego 11.11.ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1. dla strefy osnowy ekologicznej
(w rozumieniu planu) o znaczeniu lokalnym. Na
terenie 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy, utwardzania powierzchni terenu oraz
wprowadzania barier uniemo¿liwiaj¹cych migracje organizmów ¿ywych.
1.2.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.2. Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
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5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
12. Dla terenu elementarnego 11.12.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.ZP na zieleñ parkow¹.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.KWD dla drogi dojazdowej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.3.WP na zbiornik przeciwpo¿arowy.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.4.KWX na dojazd w istniej¹cych
liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.12.D obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
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7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego po³o¿ona jest
w granicach, oznaczonej na rysunku planu,
strefy OW obserwacji archeologicznej (w
rozumieniu planu).
13. Dla terenu elementarnego 11.13.LS uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Obowi¹zuje udostêpnienie terenu dla wypoczynku ludnoci wraz z lokalizacj¹ odpowiedniego zagospodarowania, w szczególnoci urz¹dzeñ turystycznych.
1.2.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje
zakaz lokalizacji zabudowy.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
14. Dla terenu elementarnego 11.14.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.10.D, KD.12.D oraz z nowo
wydzielonymi ulicami wewnêtrznymi obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê oznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10 m od
granicy lasu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Ustala siê 200 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
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4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Dla dróg wewnêtrznych ustala siê szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych minimaln¹ 10 m,
maksymaln¹ 15 m.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania planu podzia³u parcelacyjnego
obejmuj¹cego ca³y teren elementarny.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
15. Dla terenu elementarnego 11.15.US uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Ca³y teren przeznacza siê na cele us³ug sportu
i rekreacji.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy poza terenem wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego
na rysunku planu jako 1.2.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10 m od
granicy lasu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje lokalizacja parkingu na 30 miejsc postojowych.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
16. Dla terenu elementarnego 11.16.MN uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
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planu jako 1.1.KWD dla drogi dojazdowej o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m
i na plac do zawracania samochodów o wymiarach 12,5 x 12,5 m.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.KWD dla drogi dojazdowej o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Ustala siê 150 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
17. Dla terenu elementarnego 11.17.LS uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
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7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala
siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
18. Dla terenu elementarnego 11.18.ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.EE na trafostacjê.
1.2.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego
oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.2.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
19. Dla terenu elementarnego 11.19.MN nie uchwala siê
ustaleñ szczegó³owych.
20. Dla terenu elementarnego 11.20.LS uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala siê.
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9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
21. Dla terenu elementarnego 11.21.MN uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1. dla strefy osnowy ekologicznej (w rozumieniu planu) o znaczeniu lokalnym. Na terenie 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy, utwardzania powierzchni terenu oraz wprowadzania barier uniemo¿liwiaj¹cych migracje organizmów ¿ywych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu).Ustalenie
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Ustala siê 150m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
4.3.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.4.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Minimaln¹ wielkoæ dzia³ki budowlanej na
ca³ym terenie ustala siê na 800m2.
6.2.Dla dróg wewnêtrznych ustala siê szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych minimaln¹ 8 m,
maksymaln¹ 12 m.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania planu podzia³u parcelacyjnego
obejmuj¹cego ca³y teren elementarny.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacja terenu z
drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.11.D. Wyklucza siê obs³ugê komunikacyjnej terenu z innych dróg s¹siaduj¹cych z terenem elementarnym.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
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10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu
planu).
22. Dla terenu elementarnego 11.22.MN uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.14.D, KD.13.D oraz z
nowo wydzielonymi ulicami wewnêtrznymi
obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10
m od granicy lasu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Ustala siê 150 m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
4.3.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.4.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Minimalna wielkoæ dzia³ki budowlanej na
ca³ym terenie wynosi 800m2.
6.2.Dla dróg wewnêtrznych ustala siê szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych minimaln¹ 8 m,
maksymaln¹ 12 m.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga
opracowania planu podzia³u parcelacyjnego
obejmuj¹cego ca³y teren elementarny.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
23. Dla terenu elementarnego 11.23.MN uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.KWD na drogê dojazdow¹ o szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
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1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.2.KWD na drogê dojazdow¹ o
szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.3.EE dla trafostacji.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Ustalenie
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.11.D, KD.14.D oraz z wydzielonymi ulicami wewnêtrznymi obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,2.
4.2.Ustala siê 150m2 jako maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla poszczególnych budynków
na dzia³ce.
4.3.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.4.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego po³o¿ona jest
w granicach, oznaczonej na rysunku planu,
strefy OW obserwacji archeologicznej (w
rozumieniu planu).
24. Dla terenu elementarnego 11.24.UG uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1. dla strefy osnowy ekologicznej
(w rozumieniu planu) o znaczeniu lokalnym. Na
terenie 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy, utwardzania powierzchni terenu oraz
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wprowadzania barier uniemo¿liwiaj¹cych migracje organizmów ¿ywych.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.NO dla przepompowni.
ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo
(w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.2.Wzd³u¿ granic posesji z ulicami obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15 m od
krawêdzi jezdni drogi relacji Stêknica  Ulinia,
oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.Z.
ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy (w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,5.
4.2.Ustala siê 200m2 jako maksymaln¹ powierzchniê
zabudowy dla poszczególnych budynków na
dzia³ce.
4.3.Szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) ustala siê na 8,5 m.
4.5.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga opracowania planu podzia³u parcelacyjnego obejmuj¹cego ca³¹ nieruchomoæ na której planuje siê
wydzielenie dzia³ki budowlanej i nieruchomoci
s¹siednie.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1. Wyklucza siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu z
drogi relacji Stêknica  Ulinia, oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.Z.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie ustala siê.
inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu
planu).
informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego po³o¿ona jest w granicach, oznaczonej na rysunku planu, strefy
OW obserwacji archeologicznej (w rozumieniu planu).
11.2.Czêæ terenu elementarnego po³o¿ona jest w granicach, oznaczonej na rysunku planu, strefy OW
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1 ochrony stanowisk archeologicznych (w rozumieniu planu).
11.3.Droga oznaczona na rysunku planu jako KD.01.Z
relacji Stêknica  Ulinia jest drog¹ powiatow¹.
25. Dla terenu elementarnego 11.25.ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego
oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wzd³u¿ granic posesji z drog¹ relacji Stêknica
 Ulinia, oznaczon¹ na rysunku planu jako
KD.01.Z, obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew
liciastych.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.2.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
26. Dla terenu elementarnego 11.26.ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1. dla strefy osnowy ekologicznej
(w rozumieniu planu) o znaczeniu lokalnym. Na
terenie 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy, utwardzania powierzchni terenu oraz
wprowadzania barier uniemo¿liwiaj¹cych migracje organizmów ¿ywych.
1.2.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.2.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
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a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego po³o¿ona jest
w granicach, oznaczonej na rysunku planu,
strefy OW obserwacji archeologicznej (w
rozumieniu planu).
27. Dla terenu elementarnego 11.27.LS uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego
oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala
siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
28. Dla terenu elementarnego 11.28.ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.2.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
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b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
11) informacje  11:
11.1.Czêæ terenu elementarnego po³o¿ona jest
w granicach, oznaczonej na rysunku planu,
strefy OW 1 ochrony stanowisk archeologicznych (w rozumieniu planu).
29. Dla terenu elementarnego 11.29.ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego
oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.2.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1. Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
30. Dla terenu elementarnego 11.30.LS uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zabudowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala
siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
31. Dla terenu elementarnego 11.31.ER uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.1.EE na trafostacjê.
1.2.Poza terenem wydzielenia wewnêtrznego
oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) ustala siê na 8,5 m.
4.2. Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów budynków obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaæ
wspóln¹ kalenicê,
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona
do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
§ 10
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla poszczególnych terenów elementarnych wyró¿nionych w planie,
po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Wrzecie.
1. Dla terenu elementarnego 16.01.MN uchwala siê:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
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4)
5)
6)
7)

ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8: nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie ustala siê.
10) inne ustalania stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
§ 11
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla poszczególnych terenów komunikacyjnych wyró¿nionych w
planie, po³o¿onych na terenie planu.
1. Dla terenu elementarnego KD. 01. Z. obejmuj¹cego
drogê relacji Stêknica  Ulinia uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Obowi¹zuje rezerwacja terenu na cele ulicy zbiorczej.
1.2.Na terenie wydzieleñ wewnêtrznych oznaczonych na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje rezerwacja terenu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Na terenie wydzieleñ wewnêtrznych oznaczonych na rysunku planu jako 1.3. obowi¹zuje regulacja pasa drogowego w zwi¹zku ze skrzy¿owaniem z lini¹ kolejow¹ relacji Lêbork  £eba.
1.4.We wsi Szczenurze, na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako
1.4 obowi¹zuje poszerzenie pasa drogowego w
liniach regulacyjnych do szerokoci co najmniej
12 m, zgodnie z rysunkiem planu.
1.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. obowi¹zuje poszerzenie pasa drogowego do szerokoci 15 m,
zgodnie z rysunkiem planu.
1.6.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.6. obowi¹zuje poszerzenie istniej¹cego pasa drogowego o 2m,
zgodnie z rysunkiem planu, w zwi¹zku z przebiegiem miêdzyregionalnej trasy rowerowej relacji
£eba Bytów.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
2.1.Ochrona obejmuje siê alejê drzew zlokalizowan¹ na terenie oznaczonym na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2. Obowi¹zuje pielêgnacja, uzupe³nianie i odtwarzanie tej alei.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny ulicy Z ½, ulica zbiorcza jednojezdniowa dwupasowa.
4.2.Na odcinkach biegn¹cych przez wsie Stêknica,
£ebieniec, Szczenurze obowi¹zuje lokalizacja
chodnika co najmniej po jednej stronie ulicy.
4.3.Obowi¹zuje lokalizacja miejsc postojowych w zatokach parkingowych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
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8.1.Wszystkie skrzy¿owania realizuje siê jako skrzy¿owanie skanalizowane.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce 10: nie ustala siê.
11) informacje-11:
11.1.Droga oznaczona rysunku planu jako KD.01.Z
jest drog¹ powiatow¹ DP 39 305 relacji Stêknica  Ulinia.
2. Dla terenu elementarnego KD.02.L obejmuj¹cego
drogê relacji £eba  Szczenurze uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy lokalnej w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2., ulica
lokalna jednojezdniowa, dwupasowa.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
4.3.Obowi¹zuje lokalizacja drogi rowerowej jednostronnej o szerokoci 2m dla potrzeb miêdzyregionalnej trasy rowerowej relacji £eba  Bytów.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) Inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
11) Informacje-11:
11.1.Droga oznaczona rysunku planu jako KD.02.L
jest drog¹ powiatow¹ DP 39 301 relacji £eba
 Szczenurze.
3. Dla terenu elementarnego KD.03.D. uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika jednostronnego o szerokoci 1,5 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) Inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.

Poz. 2643

 7141 

4. Dla terenu elementarnego KD.04.D uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2., ulica
dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) Inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
5. Dla terenu elementarnego KD.05.D uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o szerokoci w
istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o szerokoci w
liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
4.2. Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
6. Dla terenu elementarnego KD.06.D uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
4.2. Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
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6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
7. Dla terenu elementarnego KD.07.D uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
4.2. Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
8. Dla terenu elementarnego KD.08.D uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
4.2. Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
9. Dla terenu elementarnego KD.09.L uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy lokalnej o szerokoci w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
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4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2.
4.2. Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
4.3. Obowi¹zuje lokalizacja miejsc postojowych
w zatokach parkingowych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
50 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
10. Dla terenu elementarnego KD.10.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o szerokoci w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
4.2. Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
11. Dla terenu elementarnego KD.11.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
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8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
12. Dla terenu elementarnego KD.12.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne 2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
4.2. Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
13. Dla terenu elementarnego KD.13.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
14. Dla terenu elementarnego KD.14.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
4.2. Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
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5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
15. Dla terenu elementarnego KD.15.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
2.1.Ochrona obejmuje siê alejê drzew zlokalizowan¹ wzd³u¿ drogi. Obowi¹zuje pielêgnacja,
uzupe³nianie i odtwarzanie tej alei.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1. Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
4.2. Obowi¹zuje lokalizacja chodników obustronnych.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
16. Dla terenu elementarnego KK.16.K uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.rezerwacja terenu dla linii kolejowej i niezbêdnych do jej prawid³owego funkcjonowania
urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 12
Na obszarze objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym niniejsz¹
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uchwa³¹ trac¹ moc przepisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
uchwa³¹ Nr XVII/28/2000 Rady Gminy Wicko z dnia
26 maja 2000 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu komunalnego ujêcia
wody £ebieniec  Szczenurze gm. Wicko (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 74/2000 poz. 454).
§ 13
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% dla ca³ego
obszaru objêtego planem.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wicko.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

2644
UCHWA£A Nr XII/257/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 188/5 po³o¿onej
we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie 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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie
z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.:
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, 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) Rada Miejska
w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 188/5
we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na
9 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 9)
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem
strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgra-
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niczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji
oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5,6.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami
otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych i rowów
melioracyjnych
7,8.EEt  tereny stacji transformatorowych
9.KD  drogi dojazdowe
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej 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 uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹
w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/257/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU 4/314-03-02/4
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 188/5
Powierzchnia: 5,9 ha
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3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
5,6.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych i rowów melioracyjnych
7,8.EEt  tereny stacji transformatorowych
9.KD drogi dojazdowe
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 9.KD
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu. Spadek i pokrycie dachu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie elewacji jak dla
zabudowy mieszkaniowej.
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji
sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a
obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów
na odcinku 3 km od ujcia do jeziora
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
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6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej dróg dojazdowych w powi¹zaniu z drog¹ lokaln¹ relacji Rêbiechowo  Miszewo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych 9.KD  10 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej). Obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Nr O-V-7226/1/93 z dn. 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne,oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu i konserwacji
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
9. STAWKA PROCENTOWA 30%  dla terenów MNe;
5%  dla terenów MNe w przypadku nieodp³atnego
przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa
w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych
terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na
istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad
drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw
wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
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 teren znajduje siê w zasiêgu stref ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr111-Sobniecka Gdañska. Obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego
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UCHWA£A Nr XII/258/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 227/6 po³o¿onej
we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie 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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie
z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.:
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, 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) Rada Miejska
w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 227/6
we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny
(oznaczone symbolami od 1 do 4) wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych
zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod
okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.KXP  ci¹g pieszo  jezdny
3,4.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
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4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej 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 uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹
w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/258/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
5/314-03-02/3
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 227/6
Powierzchnia: 0,5 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2. KXP  ci¹g pieszo  jezdny
3,4.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1100 m2, maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
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cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych tereny 3,4.ZTT, 4 m od linii
energetycznych n/n
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji
sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ,
a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów
na odcinku 3 km od ujcia do jeziora
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych); wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych,po uprzednim podczyszczeniu
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanego ci¹gu pieszo  jezdnego w
powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ ³¹cz¹c¹ szosê Miszewo
 Rêbiechowo i drogê gminn¹ Banino  Pêpowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo
 jezdnego 2.KXP  5 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasów technicznych 3,4.ZTT  5 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej); obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone
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w Decyzji Nr 0-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
9. STAWKA PROCENTOWA 30%  dla terenów MNe;
5%  dla terenów MNe w przypadku nieodp³atnego
przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa
w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych
terenów
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP Nr111-Sobniecka Gdañska; obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. uzgodniæ z
ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów; w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych
stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XII/260/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 25/8, 25/9
po³o¿onych we wsi Rêbiechowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie 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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie
z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.:
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, 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) Rada Miejska
w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 25/8 i 25/
9 we wsi Rêbiechowo, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny
(oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji
strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych
zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod
okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej lub bliniaczej
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w skali 1:500  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
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uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej 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 uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

5.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹
w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/260/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ RÊBIECHOWO
1. KARTA TERENU
5/314-03-02/5
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 25/8, 25/9
Powierzchnia: 0,11 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: 2 dzia³ki budowlane
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30 % pow. dzia³ki
Dachy: dwuspadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t
nachylenia dachu 37o-42o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 2.ZTT
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym
o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej

6.

7.
8.

9.
10.

Poz. 2646

Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków do oczyszczalni jako
rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km od ujcia do jeziora
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki ( dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych ) wody opadowe z powierzchni utwardzonych ( drogi , parkingi , place manewrowe ) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci, z którego korzysta gmina, przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ki
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 2.ZTT  2 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej  w odleg³oci powy¿ej 100 m od cieku powierzchniowego  lewego dop³ywu rzeki Strzelenki ) . Obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Nr O-V-7226/1/93 z dn. 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe ; 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci
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 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie
zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dla
obszarów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 150 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP Nr111-Sobniecka Gdañska, obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Gdañsku
 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych
stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego

2647
UCHWA£A Nr XII/261/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr: 140/8, 140/13,
140/14, 140/15, 140/16, 140/17, 140/18, 140/19, 140/20,
140/21, 140/22 i cz.140/23 po³o¿onych we wsi Rêbiechowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie 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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie
z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.:
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, 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) Rada Miejska
w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 140/8,
140/13, 140/14, 140/15, 140/16, 140/17, 140/18, 140/19,
140/20, 140/21, 140/22, czêæ 140/23 we wsi Rêbiechowo,
gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na
8 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 8)
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem
strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospo darowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê
funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, powi¹zane z istniej¹c¹ zabudow¹ osiedlow¹
5.ZP  tereny zieleni urz¹dzonej z mo¿liwoci¹ lokalizacji przepompowni cieków
6.Eet  tereny stacji transformatorowych
7.KD,w  drogi dojazdowe z ciekiem powierzchniowym
8.KD  drogi dojazdowe
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej 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 uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹
w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/261/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.

MIEJSCOWOÆ RÊBIECHOWO
1. KARTA TERENU
4/314-03-02/7
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 140/8, 140/13  140/22 i cz.140/23
Powierzchnia: 5,53 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, powi¹zanej z istniej¹c¹ zabudow¹ osiedlow¹
5.ZP  tereny zieleni urz¹dzonej z mo¿liwoci¹ lokalizacji przepompowni cieków
6.EEt  tereny stacji transformatorowych
7.KD,w  drogi dojazdowe z ciekiem powierzchniowym
8.KD  drogi dojazdowe
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1000 m2, maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 25% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t
nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych tereny 8.KD, 1.MNe
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym
o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5
m od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowanie tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wbudowania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej; odprowadzenie cieków
do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ
planu; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km od ujcia do jeziora
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach

6.

7.
8.

9.

10.

Poz. 2647

gruntowych); wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków powierzchniowych,po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych dróg dojazdowych w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ relacji Rêbiechowo  Barniewice
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych 8.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 7.KD,w  zmienna od 10 m do 12 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej); obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone
w Decyzji Nr 0-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne,oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu i konserwacji
STAWKA PROCENTOWA 30%  dla terenów MNe;
5%  dla terenów MNe w przypadku nieodp³atnego
przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa
w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych
terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad
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drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr111-Sobniecka Gdañska; obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 zakaz budowy obiektów budowlanych mog¹cych stanowiæ ród³o ¿erowania ptaków oraz hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ruchu lotniczego
 teren znajduje siê w s¹siedztwie obszarów zagro¿enia
powodziowego; wszelkie inwestycje nale¿y uzgodniæ
z Pomorskim Wojewódzkim Komitetem Przeciwpowodziowym

2648
UCHWA£A Nr XIII/285/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 274/1, 274/2, 274/
4 obrêb Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie 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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie
z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.:
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, 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/) Rada Miejska
w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,4538 ha
obejmuj¹cego dzia³ki nr 274/1, 274/2, 274/4 po³o¿onego
we wsi Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren
przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 zieleñ len¹,
 drogi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki  minimum 1200,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°  45°),
musi mieæ pokrycie nierozprzestrzeniaj¹ce ognia,
g) dopuszcza siê realizacjê funkcji dodatkowej  us³ug
nieuci¹¿liwych i nie wymagaj¹cych ciê¿kiego transportu,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ (KD) i drog¹ wewnêtrzn¹ (KW),
 12,0 m od lasu,
i) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy.
ZL  zieleñ lena.
KD  droga dojazdowa o szerokoci 10, 0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ek droga wewnêtrzna KW z
drogi publicznej (ulicy Derdowskiego).
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
dojazdowej na warunkach wyznaczonych przez
zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do systemu
kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczna- z istniej¹cej sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê
sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni parkingu dla us³ug  do kanalizacji deszczowej, po
podczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na gminne wysypisko
mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY UKSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ
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zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek,
b) nale¿y w maksymalnym stopniu zachowaæ istniej¹ce zadrzewienie -wycinkê drzew nale¿y ograniczyæ wy³¹cznie do koliduj¹cych z usytuowaniem
budynku.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w wewnêtrznym terenie
ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej
Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy
i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7226/1/93 Woj.
Gd. z dnia 06.08.1993 r.).
1.6.USTALENIA INNE:
a) obszar po³o¿ony jest w zasiêgu g³ównych zbiorników wód podziemnych GZWP111 i GZWP113.
§3
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno 
wysokociowej w skali 1:1000, na którym oznaczono:
 granicê opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego pod zabudowê; 5%  dla w/w terenów
w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê
¯ukowo; 0%  dla pozosta³ych terenów.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacja planistyczna w celu oceny jej 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 uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, 2 i 3, które wchodz¹
w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2649
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Nadleniczego Nadlenictwa Kaliska
z dnia 2 stycznia 2003 r.
w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Kaliska niektórych spraw z zakresu administracji
rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Starogardzkiego.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z pón. zm.).
§1
Starosta Starogardzki powierza a Nadleniczy Nadlenictwa Kaliska przyjmuje prowadzenie  w imieniu
Starosty Starogardzkiego  ni¿ej okrelonych spraw
z zakresu administracji rz¹dowej w dziedzinie nadzoru nad
gospodark¹ len¹ w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty
Starogardzkiego, w tym wydawanie decyzji pierwszej
instancji w nastêpuj¹cych sprawach z ustawy z dnia
28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z
pón. zm.):
1) nadzorowanie i ustalanie w drodze decyzji zadañ w
zakresie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu po¿arów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê, i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód lenych
(art. 9 ust. 1 i ust. 2),
2) zarz¹dzanie wykonywania na koszt wymienionego
Nadlenictwa zabiegów zwalczaj¹cych i ochronnych w
lasach zagro¿onych, nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa, w przypadkach wyst¹pienia organizmów
szkodliwych w stopniu zagra¿aj¹cym trwa³oci lasów
(art. 10 ust. 1 pkt 2),
3) nadzorowanie w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa obowi¹zków w³acicieli lasów okrelonych w art. 13 ust 1,
4) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa oraz wystawianie
w³acicielowi lasu dokumentu stwierdzaj¹cego legalnoæ pozyskanego drewna (art. 14 a ust. 3), Starosta
Starogardzki zobowi¹zuje siê dostarczyæ p³ytki do numerowania drewna wg potrzeb,
5) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urz¹dzenia w lasach nie stanowi¹cych
w³asnoci Skarbu Pañstwa (art. 22 ust. 5),
5) nadzorowanie i ustalanie zadañ wynikaj¹cych z art. 79
ust. 3 w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa dla których nie ma opracowanych planów urz¹dzenia lasu, w tym zadañ w zakresie: ponownego za³o¿enia upraw lenych, pielêgnowania i ochrony lasu,
w tym równie¿ ochrony przeciwpo¿arowej, ustalanie
tych zadañ nastêpuje na wniosek w³aciciela lasu lub
w przypadkach okrelonych w art. 24 ustawy,
6) okrelenie zadañ z zakresu gospodarki lenej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa (art. 19 ust. 3), za
wyj¹tkiem wydawania zezwoleñ na wykonanie zrêbów
zupe³nych i przebudowy drzewostanów, które nie osi¹gnê³y wieku rêbnoci,

 7153 

Poz. 2649

7) dokonywanie kontroli w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa wykonywania przez w³acicieli
lasów zadañ wynikaj¹cych z uproszczonego planu urz¹dzania lasu lub decyzji, której mowa w art. 19 ustawy
o lasach albo obowi¹zków okrelonych w art. 13 ust. 1
a w szczególnoci:
a) ponownego wprowadzania rolinnoci lenej,
b) przebudowy drzewostanu,
c) pielêgnowania i ochrony lasów w tym:
 usuwanie drzew opanowanych przez organizmy
szkodliwe a tak¿e z³omów i wywrotów,
 zabiegów pielêgnacyjnych rolinnoci lenej
(upraw i m³odników) w wieku do 10 lat,
 zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji z upowa¿nienia Starosty Starogardzkiego, co wynika
z art. 24 ustawy o lasach.
8) w przypadku gdy w³aciciel lasu nie wykona³ w przewidzianych terminach obowi¹zków okrelonych w art.
13 albo zadañ zawartych w uproszczonym planie urz¹dzania lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji Nadleniczy powiadamia o tym fakcie Starostê Starogardzkiego.
§2
Starosta Strogardzki zobowi¹zuje w ramach powierzonego nadzoru do prowadzenia ewidencji wykonywanych prac i czynnoci objêtych porozumieniem
w lasach nie bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, co
pozwoli na kontrolê wykonywanych czynnoci w ramach
prowadzonego nadzoru oraz sprawdzanie i porównywanie kosztów nadzoru w poszczególnych latach,
a ponadto stanowiæ bêdzie podstawê do udokumentowania wydatkowanych rodków na prowadzenie
nadzoru.
§3
1. Nadleniczy Nadlenictwa Klaiska sprawy i zadania
powierzone jemu zgodnie z § 1 porozumienia bêdzie
realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami na
obszarze, który jest objêty jego w³aciwoci¹ terytorialn¹
i w³aciwoci¹ Starosty Starogardzkiego.
2. Powierzchnia lasów nie stanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa objêta niniejszym porozumieniem
wynosi ³¹cznie 3078,94 ha, w tym w³asnoci osób
fizycznych 3057,84 ha oraz osób prawnych 21,10 ha.
3. Wykaz wsi objêtych niniejszym porozumieniem stanowi
za³¹cznik nr 1 do tego porozumienia.
4. Wykaz miejscowoci granicznych pomiêdzy nadlenictwami na terenie powiatu starogardzkiego przejêtych w ca³oci przez poszczególne nadlenictwa
stanowi za³¹cznik nr 2 do tego porozumienia.
§4
1. Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kon-
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trolowania prawid³owoci prowadzenia spraw wymienionych w § 1 porozumienia w zakresie zgodnoci
z prawem.
2. Nadleniczy Nadlenictwa Kaliska sk³adaæ bêdzie
informacje i sprawozdania o realizacji porozumienia w
sprawach i terminach okrelonych przez Starostê
Starogardzkiego.
§5
1. Prowadzenie powierzonych spraw okrelonych w § 1
bêdzie finansowane przez Starostê Starogardzkiego
uzgodnionymi na ten cel rodkami bud¿etowymi 
stronie przejmuj¹cej prowadzenie tych spraw  w
wysokoci 6,50 z³otych (szeæ z³otych piêædziesi¹t
groszy) za hektar nadzorowanej powierzchni lasów nie
stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa za rok 2003
a w nastêpnych latach regulowane aneksem do
porozumienia
2. Uregulowanie nale¿noci za prowadzony nadzór nad
lasami nie bêd¹cymi w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa
nast¹pi w ratach kwartalnych po przedstawieniu faktury
na koniec ka¿dego kwarta³u.
§6
Traci moc porozumienie Starosty Starogardzkiego
i Nadleniczego Nadlenictwa Kaliska z dnia 2 stycznia
2002 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego
Nadlenictwa Klaiska niektórych spraw z zakresu
administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci
Starosty Starogardzkiego z dniem wejcia w ¿ycie
niniejszego porozumienia.
§7
1. Porozumienie jest zawarte na czas nieokrelony
i wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
2. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je
wypowiedzieæ pisemnie z zachowaniem co najmniej
trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zmiana porozumienia mo¿e byæ dokonana tylko
w drodze obustronnie podpisanego aneksu.
Starosta Starogardzki
S. Neumann

Nadleniczy
Nadlenictwa Kaliska
K. Frydel
Za³¹cznik nr 1

Do porozumienia Starosty Starogardzkiego oraz Nadleniczego Nadlenictwa Kaliska z dnia 2 stycznia 2003 r.
w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Kaliska niektórych spraw z zakresu administracji
rz¹dowej i zadañ w³asnych nale¿¹cych do w³aciwoci
Starosty Starogardzkiego.

Zestawienie powierzchni w poszczególnych nadlenictwach
powiatu starogardzkiego ca³ymi obrêbami (wsiami) Nadlenictwo Kaliska

L.p.
1
2
3
4

Gmina
m. Czarna Woda
Gm. Kaliska
Gm. Lubichowo
Gm. Skarszewy

Obrêby ewidencyjne
wszystkie
wszystkie
Bietowo, Osowo Lene,
Komin,

Osoby
fizyczne
pow. ha

Osoby
prawne
pow. ha

3057,84

21,10

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5

Gm. Zblewo

Ogó³em 3078,94 ha

Poz. 2649, 2650
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Bia³achowo, Bytonia, Borzechowo, Cis, Jezierce,
Karolewo, Kleszczewo, Miradowo, Ma³y Bukowiec,
Pa³ubinek, Pinczyn, Radziejewo, Semlin, Zblewo,

Za³¹cznik nr 2
Do porozumienia Starosty Starogardzkiego oraz Nadleniczego Nadlenictwa Kaliska z dnia 2 stycznia 2003 r.
w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Kaliska niektórych spraw z zakresu administracji
rz¹dowej i zadañ w³asnych nale¿¹cych do w³aciwoci
Starosty Starogardzkiego.
Wykaz miejscowoci granicznych
pomiêdzy nadlenictwami na terenie powiatu starogardzkiego przejêtych w ca³oci
przez poszczególne nadlenictwa
1. Nadlenictwo Kaliska  Nadlenictwo Lubichowo.
GM. LUBICHOWO:
 Bietowo  Nadlenictwo Kaliska,
 Osowo Lene  Nadlenictwo Kaliska,
 Ocypel  Nadlenictwo Lubichowo.
GM. ZBLEWO:
 Borzechowo  Nadlenictwo Kaliska.
GM. OSIECZNA:
 Zimne Zdroje  Nadlenictwo Lubichowo.
2. Nadlenictwo Kaliska  Nadlenictwo Starogard:
GM. LUBICHOWO:
 Szteklin  Nadlenictwo Starogard.
GM. SKARSZEWY:
 Komin  Nadlenictwo Kaliska.
GM. ZALEWO:
 Jezierce  Nadlenictwo Kaliska,
 Karolewo  Nadlenictwo Kaliska,
 Kleszczewo  Nadlenictwo Kaliska,
 Radziejewo  Nadlenictwo Kaliska,
 Semlin  Nadlenictwo Kaliska.
3. Nadlenictwo Starogard Gdañski  Nadlenictwo Lubichowo.
GM. LUBICHOWO:
 Zielona Góra  Nadlenictwo Starogard.
GM. SKÓRCZ:
 P¹czewo  Nadlenictwo Lubichowo,
 Wielbrandowo  Nadlenictwo Starogard,
 Wolental  Nadlenictwo Lubichowo.
4. Nadlenictwo Starogard Gd.  Nadlenictwo Kolbudy.
GM. SKARSZEWY:
 Nowy Wiec  Nadlenictwo Starogard,
 Szczodrowo  Nadlenictwo Starogard.

2650
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Nadleniczego Nadlenictwa Starogard
z dnia 2 stycznia 2003 r.
w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Starogard niektórych spraw z zakresu administracji
rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Starogardzkiego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z pón. zm.).
§1
Starosta Starogardzki powierza a Nadleniczy Nadlenictwa Starogard przyjmuje prowadzenie  w imieniu
Starosty Starogardzkiego  ni¿ej okrelonych spraw
z zakresu administracji rz¹dowej w dziedzinie nadzoru nad
gospodark¹ len¹ w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty
Starogardzkiego, w tym wydawanie decyzji pierwszej
instancji w nastêpuj¹cych sprawach z ustawy z dnia
28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444
z pón. zm.):
1) nadzorowanie i ustalanie w drodze decyzji zadañ w
zakresie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu po¿arów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê, i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód lenych
(art. 9 ust. 1 i ust. 2),
2) zarz¹dzanie wykonywania na koszt wymienionego
Nadlenictwa zabiegów zwalczaj¹cych i ochronnych w
lasach zagro¿onych, nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa, w przypadkach wyst¹pienia organizmów
szkodliwych w stopniu zagra¿aj¹cym trwa³oci lasów
(art. 10 ust. 1 pkt 2),
3) nadzorowanie w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa obowi¹zków w³acicieli lasów okrelonych w art. 13 ust. 1,
4) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa oraz wystawianie
w³acicielowi lasu dokumentu stwierdzaj¹cego legalnoæ pozyskanego drewna (art. 14 a ust. 3), Starosta
Starogardzki zobowi¹zuje siê dostarczyæ p³ytki do numerowania drewna wg potrzeb,
5) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urz¹dzenia w lasach nie stanowi¹cych
w³asnoci Skarbu Pañstwa (art. 22 ust. 5),
6) nadzorowanie i ustalanie zadañ wynikaj¹cych z art. 79
ust. 3 w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa dla których nie ma opracowanych planów urz¹dzenia lasu, w tym zadañ w zakresie: ponownego za³o¿enia upraw lenych, pielêgnowania i ochrony lasu,
w tym równie¿ ochrony przeciwpo¿arowej, ustalanie
tych zadañ nastêpuje na wniosek w³aciciela lasu lub
w przypadkach okrelonych w art. 24 ustawy,
7) okrelenie zadañ z zakresu gospodarki lenej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa (art. 19 ust. 3), za
wyj¹tkiem wydawania zezwoleñ na wykonanie zrêbów
zupe³nych i przebudowy drzewostanów, które nie osi¹gnê³y wieku rêbnoci,
8) dokonywanie kontroli w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa wykonywania przez w³acicieli
lasów zadañ wynikaj¹cych z uproszczonego planu urz¹dzania lasu lub decyzji, której mowa w art. 19 ustawy
o lasach albo obowi¹zków okrelonych w art. 13 ust. 1
a w szczególnoci:
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a) ponownego wprowadzania rolinnoci lenej,
b) przebudowy drzewostanu,
c) pielêgnowania i ochrony lasów w tym:
 usuwanie drzew opanowanych przez organizmy
szkodliwe a tak¿e z³omów i wywrotów,
 zabiegów pielêgnacyjnych rolinnoci lenej
(upraw i m³odników) w wieku do 10 lat,
 zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji z upowa¿nienia Starosty Starogardzkiego, co wynika
z art. 24 ustawy o lasach.
9) w przypadku gdy w³aciciel lasu nie wykona³ w przewidzianych terminach obowi¹zków okrelonych w
art. 13 albo zadañ zawartych w uproszczonym planie
urz¹dzania lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji Nadleniczy powiadamia o tym fakcie Starostê Starogardzkiego.
§2
Starosta Strogardzki zobowi¹zuje w ramach powierzonego nadzoru do prowadzenia ewidencji wykonywanych prac i czynnoci objêtych porozumieniem
w lasach nie bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, co
pozwoli na kontrolê wykonywanych czynnoci w ramach
prowadzonego nadzoru oraz sprawdzanie i porównywanie kosztów nadzoru w poszczególnych latach,
a ponadto stanowiæ bêdzie podstawê do udokumentowania wydatkowanych rodków na prowadzenie
nadzoru.
§3
1. Nadleniczy Nadlenictwa Starogard sprawy i zadania
powierzone jemu zgodnie z § 1 porozumienia bêdzie
realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami na
obszarze, który jest objêty jego w³aciwoci¹ terytorialn¹ i w³aciwoci¹ Starosty Starogardzkiego.
2. Powierzchnia lasów nie stanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa objêta niniejszym porozumieniem
wynosi ³¹cznie 2459,58 ha, w tym w³asnoci osób
fizycznych 2302,58 ha oraz osób prawnych 157,00 ha.
3. Wykaz wsi objêtych niniejszym porozumieniem stanowi
za³¹cznik nr 1 do tego porozumienia.
4. Wykaz miejscowoci granicznych pomiêdzy nadlenictwami na terenie powiatu starogardzkiego przejêtych w ca³oci przez poszczególne nadlenictwa
stanowi za³¹cznik nr 2 do tego porozumienia.
§4
1. Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania prawid³owoci prowadzenia spraw wymienionych w § 1 porozumienia w zakresie zgodnoci
z prawem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Nadleniczy Nadlenictwa Starogard sk³adaæ bêdzie
informacje i sprawozdania o realizacji porozumienia w
sprawach i terminach okrelonych przez Starostê
Starogardzkiego.
§5
1. Prowadzenie powierzonych spraw okrelonych w § 1
bêdzie finansowane przez Starostê Starogardzkiego
uzgodnionymi na ten cel rodkami bud¿etowymi 
stronie przejmuj¹cej prowadzenie tych spraw 
w wysokoci 6,50 z³otych (szeæ z³otych piêædziesi¹t
groszy) za hektar nadzorowanej powierzchni lasów nie
stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa za rok 2003
a w nastêpnych latach regulowane aneksem do
porozumienia
2. Uregulowanie nale¿noci za prowadzony nadzór nad
lasami nie bêd¹cymi w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa
nast¹pi w ratach kwartalnych po przedstawieniu faktury
na koniec ka¿dego kwarta³u.
§6
Traci moc porozumienie Starosty Starogardzkiego
i Nadleniczego Nadlenictwa Starogard z dnia 2 stycznia
2002 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego
Nadlenictwa Starogard niektórych spraw z zakresu admi0nistracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty
Starogardzkiego z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego
porozumienia.
§7
1. Porozumienie jest zawarte na czas nieokrelony
i wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
2. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je
wypowiedzieæ pisemnie z zachowaniem co najmniej
trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zmiana porozumienia mo¿e byæ dokonana tylko
w drodze obustronnie podpisanego aneksu.
Starosta Starogardzki
S. Neumann

Nadleniczy
Nadlenictwa Starogard
R. Lewy
Za³¹cznik nr 1

Do porozumienia Starosty Starogardzkiego oraz Nadleniczego Nadlenictwa Starogard z dnia 2 stycznia 2003 r.
w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Starogard niektórych spraw z zakresu administracji
rz¹dowej i zadañ w³asnych nale¿¹cych do w³aciwoci
Starosty Starogardzkiego.

Zestawienie powierzchni w poszczególnych nadlenictwach
powiatu starogardzkiego ca³ymi obrêbami (wsiami) Nadlenictwo Starogard

L.p.

Gmina

1
2

Gm. Bobowo
Gm. Lubichowo

3

Gm. Skarszewy

Obrêby ewidencyjne
wszystkie
Szteklin, Zielona Góra,
B¹czek, Boles³awowo, Bo¿epole
Król., Czarnocin, Demlin,
Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy,

Osoby
fizyczne
pow. ha

Osoby
prawne
pow. ha

2302,58

157,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2650, 2651
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Kamierowo, Kamierowskie Piece,
Malary, Mirowo, Nowy Wiec,
Obozin, Pogódki, Szczodrowo,
Wiêckowy, Wolny Dwór,
4
5
6
7
8

Gm. Skórcz
Gm. Smêtowo
Graniczne
Gm. Starogard Gd.
M. Starogard Gd.
Gm. Zblewo

Wielbrandowo
Bobrowiec, Czerwiñsk, Kamionka,
Lalkowy, Smêtowo, Swêtówko,
wszystkie
wszystkie
Lipia Góra, Tomaszewo, Zawada

Ogó³em 2459,58 ha
Za³¹cznik nr 2
Do porozumienia Starosty Starogardzkiego oraz Nadleniczego Nadlenictwa Starogard z dnia 2 stycznia 2003 r.
w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Starogard niektórych spraw z zakresu administracji
rz¹dowej i zadañ w³asnych nale¿¹cych do w³aciwoci
Starosty Starogardzkiego.
Wykaz miejscowoci granicznych
pomiêdzy nadlenictwami na terenie
powiatu starogardzkiego przejêtych w ca³oci
przez poszczególne nadlenictwa
1. Nadlenictwo Kaliska  Nadlenictwo Lubichowo.
GM. LUBICHOWO:
 Bietowo  Nadlenictwo Kaliska,
 Osowo Lene  Nadlenictwo Kaliska,
 Ocypel  Nadlenictwo Lubichowo.
GM. ZALEWO:
 Borzechowo  Nadlenictwo Kaliska.
GM. OSIECZNA:
 Zimne Zdroje  Nadlenictwo Lubichowo.
2. Nadlenictwo Kaliska  Nadlenictwo Starogard.
GM. LUBICHOWO:
 Szteklin  Nadlenictwo Starogard.
GM. SKARSZEWY:
 Komin  Nadlenictwo Kaliska.
GM. ZBLEWO:
 Jezierce  Nadlenictwo Kaliska,
 Karolewo  Nadlenictwo Kaliska,
 Kleszczewo  Nadlenictwo Kaliska,
 Radziejewo  Nadlenictwo Kaliska,
 Semlin  Nadlenictwo Kaliska.
3. Nadlenictwo Starogard Gdañski  Nadlenictwo Lubichowo.
GM. LUBICHOWO:
 Zielona Góra  Nadlenictwo Starogard.
GM. SKÓRCZ:
 P¹czewo  Nadlenictwo Lubichowo,
 Wielbrandowo  Nadlenictwo Starogard,
 Wolental  Nadlenictwo Lubichowo.
4. Nadlenictwo Starogard Gd.  Nadlenictwo Kolbudy.
GM. SKARSZEWY:
 Nowy Wiec  Nadlenictwo Starogard,
 Szczodrowo  Nadlenictwo Starogard.

2651
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Nadleniczego Nadlenictwa Lubichowo
z dnia 2 stycznia 2003 r.
w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Lubichowo niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty
Starogardzkiego.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z pón. zm.).
§1
Starosta Starogardzki powierza a Nadleniczy Nadlenictwa Lubichowo przyjmuje prowadzenie  w imieniu
Starosty Starogardzkiego  ni¿ej okrelonych spraw
z zakresu administracji rz¹dowej w dziedzinie nadzoru nad
gospodark¹ len¹ w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty
Starogardzkiego, w tym wydawanie decyzji pierwszej
instancji w nastêpuj¹cych sprawach z ustawy z dnia
28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444
z pón. zm.):
1) nadzorowanie i ustalanie w drodze decyzji zadañ w zakresie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu po¿arów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê, i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód lenych
(art. 9 ust. 1 i ust. 2),
2) zarz¹dzanie wykonywania na koszt wymienionego
Nadlenictwa zabiegów zwalczaj¹cych i ochronnych w
lasach zagro¿onych, nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa, w przypadkach wyst¹pienia organizmów
szkodliwych w stopniu zagra¿aj¹cym trwa³oci lasów
(art. 10 ust. 1 pkt 2),
3) nadzorowanie w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa obowi¹zków w³acicieli lasów okrelonych w art. 13 ust. 1,
4) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa oraz wystawianie
w³acicielowi lasu dokumentu stwierdzaj¹cego legalnoæ pozyskanego drewna (art. 14 a ust. 3), Starosta
Starogardzki zobowi¹zuje siê dostarczyæ p³ytki do numerowania drewna wg potrzeb,
5) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urz¹dzenia w lasach nie stanowi¹cych
w³asnoci Skarbu Pañstwa (art. 22 ust. 5),
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6) nadzorowanie i ustalanie zadañ wynikaj¹cych z art. 79
ust. 3 w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa dla których nie ma opracowanych planów urz¹dzenia lasu, w tym zadañ w zakresie: ponownego za³o¿enia upraw lenych, pielêgnowania i ochrony lasu,
w tym równie¿ ochrony przeciwpo¿arowej, ustalanie
tych zadañ nastêpuje na wniosek w³aciciela lasu lub
w przypadkach okrelonych w art. 24 ustawy,
7) okrelenie zadañ z zakresu gospodarki lenej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa (art. 19 ust. 3), za
wyj¹tkiem wydawania zezwoleñ na wykonanie zrêbów
zupe³nych i przebudowy drzewostanów, które nie osi¹gnê³y wieku rêbnoci,
8) dokonywanie kontroli w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa wykonywania przez w³acicieli
lasów zadañ wynikaj¹cych z uproszczonego planu urz¹dzania lasu lub decyzji, której mowa w art. 19 ustawy
o lasach albo obowi¹zków okrelonych w art. 13 ust. 1
a w szczególnoci:
a) ponownego wprowadzania rolinnoci lenej,
b) przebudowy drzewostanu,
c) pielêgnowania i ochrony lasów w tym:
 usuwanie drzew opanowanych przez organizmy
szkodliwe a tak¿e z³omów i wywrotów,
 zabiegów pielêgnacyjnych rolinnoci lenej
(upraw i m³odników) w wieku do 10 lat,
 zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji z upowa¿nienia Starosty Starogardzkiego, co wynika
z art. 24 ustawy o lasach.
9) w przypadku gdy w³aciciel lasu nie wykona³ w przewidzianych terminach obowi¹zków okrelonych
w art. 13 albo zadañ zawartych w uproszczonym planie urz¹dzania lasu lub decyzji wydanej na podstawie
inwentaryzacji Nadleniczy powiadamia o tym fakcie
Starostê Starogardzkiego.
§2
Starosta Strogardzki zobowi¹zuje w ramach powierzonego nadzoru do prowadzenia ewidencji wykonywanych prac i czynnoci objêtych porozumieniem
w lasach nie bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, co
pozwoli na kontrolê wykonywanych czynnoci w ramach
prowadzonego nadzoru oraz sprawdzanie i porównywanie kosztów nadzoru w poszczególnych latach,
a ponadto stanowiæ bêdzie podstawê do udokumentowania wydatkowanych rodków na prowadzenie
nadzoru.
§3
1. Nadleniczy Nadlenictwa Lubichowo sprawy i zadania powierzone jemu zgodnie z § 1 porozumienia bêdzie realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
na obszarze, który jest objêty jego w³aciwoci¹ terytorialn¹ i w³aciwoci¹ Starosty Starogardzkiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Powierzchnia lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa objêta niniejszym porozumieniem wynosi
³¹cznie 3037,25 ha, w tym w³asnoci osób fizycznych
2898,55 ha oraz osób prawnych 138,70 ha.
3. Wykaz wsi objêtych niniejszym porozumieniem stanowi za³¹cznik nr 1 do tego porozumienia.
4. Wykaz miejscowoci granicznych pomiêdzy nadlenictwami na terenie powiatu starogardzkiego przejêtych
w ca³oci przez poszczególne nadlenictwa stanowi
za³¹cznik nr 2 do tego porozumienia.
§4
1. Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania prawid³owoci prowadzenia spraw wymienionych w § 1 porozumienia w zakresie zgodnoci
z prawem.
2. Nadleniczy Nadlenictwa Lubichowo sk³adaæ bêdzie
informacje i sprawozdania o realizacji porozumienia
w sprawach i terminach okrelonych przez Starostê
Starogardzkiego.
§5
1. Prowadzenie powierzonych spraw okrelonych w § 1
bêdzie finansowane przez Starostê Starogardzkiego
uzgodnionymi na ten cel rodkami bud¿etowymi 
stronie przejmuj¹cej prowadzenie tych spraw 
w wysokoci 6,50 z³otych (szeæ z³otych piêædziesi¹t
groszy) za hektar nadzorowanej powierzchni lasów nie
stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa za rok 2003
a w nastêpnych latach regulowane aneksem do
porozumienia.
2. Uregulowanie nale¿noci za prowadzony nadzór nad
lasami nie bêd¹cymi w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa
nast¹pi w ratach kwartalnych po przedstawieniu faktury
na koniec ka¿dego kwarta³u.
§6
Traci moc porozumienie Starosty Starogardzkiego
i Nadleniczego Nadlenictwa Lubichowo z dnia 2 stycznia
2002 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego
Nadlenictwa Lubichowo niektórych spraw z zakresu
administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci
Starosty Starogardzkiego z dniem wejcia w ¿ycie
niniejszego porozumienia.
§7
1. Porozumienie jest zawarte na czas nieokrelony i wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
2. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je
wypowiedzieæ pisemnie z zachowaniem co najmniej
trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zmiana porozumienia mo¿e byæ dokonana tylko
w drodze obustronnie podpisanego aneksu.
Starosta Starogardzki
S. Neumann

Nadleniczy
Nadlenictwa Lubichowo
B. Szneider

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik nr 1

Do porozumienia Starosty Starogardzkiego oraz Nadleniczego Nadlenictwa Lubichowo z dnia 2 stycznia 2003 r.

w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Lubichowo niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej i zadañ w³asnych nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Starogardzkiego.

Zestawienie powierzchni w poszczególnych nadlenictwach
powiatu starogardzkiego ca³ymi obrêbami (wsiami) Nadlenictwo Lubichowo

L.p.
1
2
3
4
5
6

Obrêby ewidencyjne

Gmina

Lubichowo, Mociska, Mermet, Ocypel,
Smolniki, Wda, Wilcze B³ota, Zelgoszcz,
Gm. Osieczna
wszystkie
Gm. Osiek
wszystkie
Bar³o¿no, Czarny Las, Kranek, Mirotki,
Gm. Skórcz
Ryzowie, Wielki Bukowiec, Wolental,
Wybudowania Wielbran.
m. Skórcz
wszystkie
Fr¹ca, Kopytkowo, Kocielna Jania, Lena
Gm. Smêtowo Graniczne
Jania, Rynkówka,

Osoby
fizyczne
pow. ha

Osoby
prawne
pow. ha

2898,55

138,70

Gm. Lubichowo

Ogó³em 3037,25 ha

Za³¹cznik nr 2
Do porozumienia Starosty Starogardzkiego oraz Nadleniczego Nadlenictwa Lubichowo z dnia 2 stycznia 2003 r.
w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Lubichowo niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej i zadañ w³asnych nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Starogardzkiego.
Wykaz miejscowoci granicznych
pomiêdzy nadlenictwami na terenie
powiatu starogardzkiego przejêtych w ca³oci
przez poszczególne nadlenictwa
1. Nadlenictwo Kaliska  Nadlenictwo Lubichowo.
GM. LUBICHOWO:
 Bietowo  Nadlenictwo Kaliska,
 Osowo Lene  Nadlenictwo Kaliska,
 Ocypel  Nadlenictwo Lubichowo.
GM. ZBLEWO:
 Borzechowo  Nadlenictwo Kaliska.
GM. OSIECZNA:
 Zimne Zdroje  Nadlenictwo Lubichowo.

2. Nadlenictwo Kaliska  Nadlenictwo Starogard.
GM. LUBICHOWO:
 Szteklin  Nadlenictwo Starogard.
GM. SKARSZEWY:
 Komin  Nadlenictwo Kaliska.
GM. ZBLEWO:
 Jezierce  Nadlenictwo Kaliska,
 Karolewo  Nadlenictwo Kaliska,
 Kleszczewo  Nadlenictwo Kaliska,
 Radziejewo  Nadlenictwo Kaliska,
 Semlin  Nadlenictwo Kaliska.
3. Nadlenictwo Starogard Gdañski  Nadlenictwo Lubichowo.
GM. LUBICHOWO:
 Zielona Góra  Nadlenictwo Starogard.
GM. SKÓRCZ:
 P¹czewo  Nadlenictwo Lubichowo,
 Wielbrandowo  Nadlenictwo Starogard,
 Wolental  Nadlenictwo Lubichowo.
4. Nadlenictwo Starogard Gd.  Nadlenictwo Kolbudy.
GM. SKARSZEWY:
 Nowy Wiec  Nadlenictwo Starogard,
 Szczodrowo  Nadlenictwo Starogard.
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