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1244
UCHWA£A Nr V/31/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Ryjewo za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy Ryjewo uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Wójta Gminy Ryjewo z wykonania bud¿etu Gminy Ryjewo za rok 2002 w brzmieniu
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
*) Za³¹cznika nie publikuje siê.

1245
UCHWA£A Nr V/37/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 118 w zwi¹zku
z art. 71 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada
Gminy Ryjewo uchwala, co nastêpuje:
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§1
Z bud¿etu gminy mog¹ byæ udzielane dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie
dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, które realizuj¹ zadania w³asne Gminy maj¹ce charakter u¿ytecznoci publicznej.
§2
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb przyznawania dotacji:
1. Podmioty ubiegaj¹ce siê o dotacjê zobowi¹zane s¹ do
z³o¿enia wniosku zawieraj¹cego:
a) dane dotycz¹ce podmiotu,
b) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania,
c) termin i miejsce realizacji zadania,
d) kalkulacjê przewidzianych kosztów realizacji zadania,
e) informacjê o ród³ach finansowania zadania, w tym
rodkach w³asnych, kwotach oczekiwanych z bud¿etu gminy oraz uzyskanych z innych róde³,
f) wykazy osób realizuj¹cych zadanie wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji.
2. Wnioski nale¿y sk³adaæ w terminie do 30 wrzenia roku
poprzedzaj¹cego realizacjê zadania do Skarbnika Gminy Ryjewo.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski
mog¹ byæ sk³adane w trakcie roku bud¿etowego.
§3
Dotacje proponowane s¹ przez Wójta Gminy po uprzednim zasiêgniêciu opinii Komisji sta³ych Rady Gminy.
§4
Rada Gminy postanawia o ostatecznym przyznaniu
dotacji w uchwale bud¿etowej.
§5
1. rodki przyznawane bêd¹ poszczególnym podmiotom
na podstawie zawieranych umów (porozumieñ).
2. Umowy (porozumienia) powinny okrelaæ:
a) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,
b) wielkoæ dotacji i tryb p³atnoci,
c) tryb kontroli wykonania zadania,
d) sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
e) tryb rozwi¹zania umowy.
§6
Dotacja podlega szczegó³owemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:
a) sprawozdania z wykonania zadania, przed³o¿onego
zgodnie z warunkami umowy;
b) zestawienia rachunków i ich kserokopii;
c) owiadczenia o wydatkowaniu rodków na zadania
objête umow¹, zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach
publicznych;
d) innych wymaganych informacji.
§7
1. Wójt Gminy mo¿e dokonaæ kontroli prawid³owoci realizacji zleconego zadania.
2. Czynnoci kontrolnych dokonuj¹ osoby upowa¿nione
przez Wójta Gminy.
3. Zakres kontroli obejmuje:
a) wykonanie zadania zgodnie z zawart¹ umow¹ (porozumieniem);

b) udokumentowanie zrealizowanego zadania;
c) przeznaczenie i wykorzystanie rodków otrzymanych
z bud¿etu gminy.
4. Z czynnoci kontrolnych sporz¹dza siê protokó³.
5. Na podstawie protokó³u Wójt Gminy w przypadku
stwierdzenia nieprawid³owoci w w realizacji zadania
i wykorzystaniu dotacji, kieruje do zleceniobiorcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczaj¹c termin do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
6. W przypadku, gdy wykonawca zadania nie usunie
stwierdzonych nieprawid³owoci lub nie doprowadzi
do ich usuniêcia w wyznaczonym terminie, umowa (porozumienie) mo¿e byæ rozwi¹zana ze skutkiem natychmiastowym, a rodki finansowe przekazane na jego
realizacjê podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu gminy w terminie ustalonym przez Wójta wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia przekazania rodków na
rachunek bankowy podmiotu, któremu przekazano
dotacjê.
§8
W celu zapewnienia jawnoci postêpowania Wójt
Gminy podaje do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na urzêdowych tablicach og³oszeñ nastêpuj¹cych
informacji:
a) miejscu i terminie sk³adania wniosków
b) wysokoci dotacji przyznanej poszczególnym podmiotom;
c) rozliczeniu wykorzystanej dotacji.
§9
Wójt Gminy przedstawi w informacji z wykonania bud¿etu za I pó³rocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania bud¿etu dane o realizacji zadañ, na które udzielono dotacji z bud¿etu gminy podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ryjewo.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

1246
ROZPORZ¥DZENIE Nr 12/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 27 maja 2003 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie rocznych zadañ
ochronnych dla rezerwatu przyrody Jezioro Ma³e £owne.
Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1189; Nr 145,
poz. 1623 i z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
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Poz. 1246, 1247

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1

§2

W rozporz¹dzeniu Nr 6/2003 Wojewody Pomorskiego
z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie rocznych zadañ ochronnych dla rezerwatu przyrody Jezioro Ma³e £owne (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 32, poz. 381) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
Zakres zadañ ochronnych, zawarty w za³¹czniku nr 1
do rozporz¹dzenia, obejmuje:
1. Identyfikacjê i opis zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz sposoby ich eliminacji.
2. Zakres i sposoby prowadzenia ochrony czynnej.
2. Za³¹cznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Z up. Wojewody Pomorskiego
K. Gozdawa-Nocoñ
Wicewojewoda Pomorski
Za³¹cznik Nr 1
do Rozporz¹dzenia Nr 12/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 27 maja 2003 r.

Roczne zadania ochronne dla rezerwatu przyrody Jezioro Ma³e £owne
Nadlenictwo Rytel Obreb Klosnowo, Lenictwo Kopernica
Lokalizacja
(oddzia³
i pododdzia³)

Identyfikacja
i opis zagro¿enia

Sposób eliminacji
zagro¿enia

212a,
219a,b,g,h

zamieranie drzewostanów
sosnowych pora¿onych rdz¹ niezbêdne
kory
zabiegi sanitarne
(drzewa obwarowe)

teren
rezerwatu

zamieranie drzewostanów
zasiedlonych przez
szkodniki wtórne

teren
rezerwatu

niedostateczne
oznakowanie rezerwatu

niezbêdne
zabiegi sanitarne

- wymiana tablic
urzêdowych
- odnowienie
granicy

Zakres i sposób
prowadzenia ochrony czynnej

212a –3 szt., 219a – 6 szt., 219b – 4
szt., 219g – 14 szt., 219h – 2 szt.
usuniêcie zinwentaryzowanych drzew
obwarowych w porze zimowej za
wzglêdu na koniecznoæ ochrony runa
i pokrywy glebowej
teren rezerwatu:
- wyszukanie i wyznaczenie drzew
trocinkowych,
- przedstawienie wykazu
Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Przyrody w Gdañsku w celu
uzgodnienia dalszego postepowania
- 4 szt. - wymiana tablic na nowe
otrzymane od Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody
- odnowienie granicy rezerwatu
(malowanie opasek farb¹)

1247

§2

ROZPORZ¥DZENIE Nr 13/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 3 czerwca 2003 r.

Zakresy zadañ ochronnych, o których mowa w § 1,
zawarte w za³¹cznikach nr 1 i nr 2 rozporz¹dzenia, obejmuj¹:
1. Identyfikacjê i opis zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz sposoby ich eliminacji.
2. Zakres i sposoby prowadzenia ochrony czynnej.

w sprawie rocznych zadañ ochronnych dla rezerwatów
przyrody Cisy nad Czersk¹ Strug¹ i Ustronie.
Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1189; Nr 145,
poz. 1623; z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:

§3
Nadzór nad realizacj¹ zadañ ochrony czynnej w rezerwatach, o których mowa w § 1, powierza siê Nadlenictwu Woziwoda.

§1

§4

Ustala siê roczne zadania ochronne na rok 2003 dla
rezerwatów przyrody:
1. Cisy nad Czersk¹ Strug¹ po³o¿onego w powiecie
chojnickim w gminie Czersk na terenie Nadlenictwa Woziwoda, Obrêb Twaro¿nica, Lenictwo Lipce.
2. Ustronie po³o¿onego w powiecie chojnickim w
gminie Czersk na terenie Nadlenictwa Woziwoda,
Obrêb Twaro¿nica, Lenictwo D¹bki.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Z up. Wojewody Pomorskiego
K. Gozdawa-Nocoñ
Wicewojewoda Pomorski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do Rozporz¹dzenia Nr 13/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 3 czerwca 2003 r.
Roczne zadania ochronne dla rezerwatu przyrody Cisy nad Czersk¹ Strug¹
Nadlenictwa Woziwoda, Obrêb Twaro¿nica, Lenictwo Lipce
Lokalizacja
(oddzia³
i pododdzia³)

32c,d,f

31g,h,i,l

Identyfikacja
i opis zagro¿enia
regres w naturalnych
odnowieniach cisa,
który jest g³ównym
przedmiotem ochrony
(obumieranie nalotu
i podrostu)
powstanie z³omów
i wywrotów drzew
na skutek czynników
abiotycznych; rozwój
szkodników wtórnych

Sposób eliminacji
zagro¿enia
przewietlenie przegêszczonych
partii drzewostanu, usuwanie
drzew maj¹cych ujemne
oddzia³ywanie na odnowienia
i nara¿aj¹cych na zniszczenie
poszczególne egzemplarze cisa
usuniêcie posuszu, z³omów
i wywrotów zasiedlonych przez
szkodniki wtórne

Zakres i sposób
prowadzenia ochrony czynnej
- 58 drzew, o szacunkowej masie 13 m3
- usuniêcie drzew (buk  5 szt., grab 
14 szt., brzoza – 5 szt., d¹b  4 szt., klon 
9 szt., lipa – 12 szt., osika – 6 szt., sosna –
2 szt., wierk - 1 szt.); w okresie jesiennozimowym
- 71 drzew (46 szt. posusz; 25 szt. wywroty
i z³omy); o szacunkowej masie 26 m3
- usuniêcie posuszu, z³omów i wywrotów
(osika – 3 szt., brzoza – 7 szt.; sosna –
43 szt., wierk 18 szt.); w okresie jesiennozimowym
Za³¹cznik Nr 2
do Rozporz¹dzenia Nr 13/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 3 czerwca 2003 r.

Roczne zadania ochronne dla rezerwatu przyrody Ustronie
Nadlenictwa Woziwoda, Obrêb Twaro¿nica, Lenictwo D¹bki

Lokalizacja
(oddzia³
i pododdzia³)
teren
rezerwatu
teren
rezerwatu

Identyfikacja
i opis zagro¿enia
powstanie z³omów
i wywrotów drzew
na skutek czynników
abiotycznych; rozwój
szkodników wtórnych
nieczytelne granice
rezerwatu

Sposób eliminacji
zagro¿enia

Zakres i sposób
prowadzenia ochrony czynnej

usuniêcie wywrotów i posuszu
sosnowego zasiedlonego przez
szkodniki wtórne

- do 10 szt., o szacunkowej masie 23 m3
- usuniêcie wywrotów i posuszu (sosna - do
10 szt); w okresie jesienno-zimowym

odnowienie
granic

- odnowienie granicy rezerwatu (malowanie
opasek farb¹)

1248
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 6 czerwca 2003 r.
o sprostowaniu b³êdu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm.: z 2001 r.
Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w za³¹czeniu publikuje siê
karty terenu do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czêci wsi Mechelinki stanowi¹ce integraln¹ czêæ Uchwa³y Rady Gminy Kosakowo Nr LXI/12/2002
z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci wsi
Mechelinki, gmina Kosakowo (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 54,
poz. 1302).

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
Za³¹cznik
do Obwieszczenia
Wojewody Pomorskiego
z dnia 6 czerwca 2003 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 1 R³
2. POWIERZCHNIA 2,54 ha
3. FUNKCJA
R£ Rolnicza  ³¹ki i pastwiska. Strefa zalewowa.

Poz. 1248
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4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY RODOWISKA
4.1.Z uwagi na po³o¿enie w Nadmorskim Parku Krajobrazowym obowi¹zuj¹ rygory zawarte w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia
08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 02.09.1998 r.
4.2.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie rezerwatu nale¿y
przestrzegaæ zasad zawartych w § 5 Zarz¹dzenia nr
182/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.XI.2000 r.
w sprawie uznania za Rezerwat Przyrody Mecheliñskie £¹ki.
4.3.Nale¿y:
 utrzymaæ dotychczasowe u¿ytkowanie
 wykluczyæ wszelk¹ zabudowê (teren zalewowy)
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan
 zachowaæ dro¿noæ systemu rowów melioracyjnych.
4.4.Istnieje mo¿liwoæ:
 wprowadzenia wzd³u¿ brzegu morskiego szlaku
pieszego i cie¿ki rowerowej
 prowadzenie wypasu i koszenia
 umieszczanie tablic informacyjnych o charakterze dydaktycznym
4.5.W obrêbie terenu znajduje siê strefa ochrony archeologicznej.
Prace badawcze w obrêbie strefy nale¿y dokonywaæ w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i Zarz¹dem Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
4.6.Zakaz nasypywania ziemi.
4.7.Z uwagi na po³o¿enie w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 110 obowi¹zuje:
 zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 2 R³
2. POWIERZCHNIA 4,08 ha
3. FUNKCJA
R£ Rolnicza  ³¹ki i pastwiska. Strefa zalewowa.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY RODOWISKA
4.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte w
Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr 5/94
z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia 02.09.1998 r.
4.2.Nale¿y:
 utrzymaæ dotychczasowe u¿ytkowanie
 wykluczyæ wszelk¹ zabudowê (teren zalewowy)
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan
 zachowaæ dro¿noæ systemu rowów melioracyjnych.
4.3.W celu ochrony wartoci historycznych  zachowaæ
istniej¹ce podzia³y geodezyjne.
4.4.Mo¿liwoæ ogrodzenia terenu. P³oty wy³¹cznie
drewniane a¿urowe (np. pod³u¿ne bale, ¿erdzie) o
wysokoci do 1,2 m.
4.5.Zakaz nasypywania ziemi.
4.6.Z uwagi na po³o¿enie w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 110 obowi¹zuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska
5. INNE ZAPISY
5.1.Wody melioracyjne bêd¹ odprowadzane do kana³u deszczowego i poprzez przepompowniê do kana³u zrzutowego lub Zatoki Gdañskiej.
Odprowadzenie do kana³u zrzutowego wymaga
zgody gestora kana³u.
5.2.Dopuszcza siê mo¿liwoæ przeprowadzenia kolektora sanitarnego t³ocznego z przepompowni 51NO
do oczyszczalni cieków Dêbogórze.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 3 R£
2. POWIERZCHNIA 0,45 ha
3. FUNKCJA
R£ Rolnicza  ³¹ki i pastwiska. Strefa zalewowa
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY RODOWISKA
4.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr
5/94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
4.2.Ponadto nale¿y:
 utrzymaæ dotychczasowe u¿ytkowanie
 wykluczyæ wszelk¹ zabudowê (teren zalewowy)
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan
 zachowaæ dro¿noæ systemu rowów melioracyjnych.
4.3.W celu ochrony wartoci historycznych  zachowaæ istniej¹ce podzia³y geodezyjne.
4.4.Mo¿liwoæ ogrodzenia terenu. P³oty wy³¹cznie
drewniane a¿urowe (np. pod³u¿ne bale, ¿erdzie) o
wysokoci do 1,2 m.
4.5.Zakaz nasypywania ziemi.
4.6.Z uwagi na po³o¿enie w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 110 obowi¹zuje:
 zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska
5. INNE ZAPISY
5.1.Teren 3 R£ mo¿e byæ traktowany jako teren zieleni
towarzysz¹cej funkcji podstawowej ustalonej dla
7UT,UK,ZPD.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 4 MN,UT
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. FUNKCJA
MN,UT Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce,
us³ugi turystyczne jak pensjonaty oraz program towarzysz¹cy (np. gastronomia, sklepy pami¹tkami, z pras¹, kwiaciarnia, fryzjer, kosmetyczka, sklep codziennego korzystania-spo¿ywczy).
Funkcje wykluczone: agencje towarzyskie, nocne kluby.
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4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  nie wprowadza siê nowych
podzia³ów na dzia³ki.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  8,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ul. Szkolnej
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹
dla dz. nr 70/19  do 30%
dla dz. nr 70/6, 70/13  do 25%
dla dz. nr 70/12  o 10% wiêcej ni¿ w stanie istniej¹cym.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej  od 40o do
45o.
5.5.Na dz. 70/6 Kalenica prostopad³a do ulicy Szkolnej.
Na dz. Nr 70/9 i 70/13 kalenice równoleg³e do ul.
Na Zboczu.
5.6.Gara¿e  wbudowane lub dobudowane. Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.7.Zabudowa gospodarcza  wykluczona.
5.8.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni tynk
 kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy, zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.9.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów, pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³acicieli budynków w szczytach budynków.
5.10.Ogrodzenia  drewniane o wysokoci do 1,5 m.
Ogrodzenia od strony projektowanej ulicy sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych tej ulicy.
5.11.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren po³o¿ony jest w strefie ochrony konserwatorskiej B.
6.2.Budynek przy ul. Szkolnej 17 zaliczany jest do grupy obiektów wartociowych dla krajobrazu kulturowego wsi. Obiekt wskazany jest do zachowania
i rewaloryzacji. W przypadku uzasadnionym z³ym
stanem technicznym dopuszcza siê wymianê budynku przy odtworzeniu kszta³tu bry³y zewnêtrznej
i zachowaniu elementów charakterystycznych dla
obiektu. Dopuszczalne zmiany modernizacyjne  do
10% podstawowych wymiarów.
6.3.Projekty budowlane nale¿y uzgodniæ z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte
w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
7.4.Z uwagi na po³o¿enie w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 110 obowi¹zuje:
 zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych drzew
liciastych.
8.2.Przedogródki zagospodarowaæ zieleni¹ ozdobn¹,
wzd³u¿ ogrodzeñ stosowaæ ¿ywop³oty i pn¹cza.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ul. Na Zboczu o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 7,0 m zakoñczon¹ pêtl¹ nawrotow¹ o wymiarach 12,5 x 12,5 m.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê na dzia³kach
obs³ugiwanych przez ulicê 012 KD mog¹ byæ wydane po wydzieleniu geodezyjnym tej ulicy oraz
wykonaniu przynajmniej jej pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia.
10.3.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej sieci gazowej n.c.
10.4.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.5.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Dzia³ki niezabudowane mog¹ byæ u¿ytkowane
jako ogrodnicze, rolne, sady.
12. INNE ZAPISY
12.1.Usytuowanie szyldów, reklam ich wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 5 MN
2. POWIERZCHNIA 1,35 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce. Adaptacja istniej¹cej zabudowy.
Uzupe³nienie zabudowy na dz. Nr 74/15 w formie
uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki- nie wprowadza siê nowych podzia³ów.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  8,0 m  od linii rozgraniczaj¹cej ul. Szkolnej.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  zabudowê gospodarcz¹ i gara¿e sytuowaæ w pasie terenu o g³êbokoci do 35m mierz¹c od linii rozgraniczaj¹cej
ul. Szkolnej w kierunku pó³nocno-wschodnim.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹:
 na dz. nr 78 i 75/4 jak w stanie istniej¹cym.
 na dz. nr 74/5  do 20% dzia³ki w czêci przeznaczonej pod mieszkalnictwo.
 na pozosta³ych pow. zabudowy budynków
mieszkalnych mo¿e byæ zwiêkszona o 10% w
stosunku do stanu istniej¹cego.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej  40o-45o.
Kalenice prostopad³e do ulicy Szkolnej.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce.
Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem
mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów
elewacyjnych, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  dopuszczalna, wymagane projekty budowlane. Budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o nachyleniu po³aci od 30
do 42o krytymi dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹, o cechach architektury regionalnej.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni tynk
 kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy, zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów, pó³koli, kwa-
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dratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  drewniane o wysokoci do 1,5 m
5.10. Inne wymagania:
 architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
 zabudowa dopuszczalna wy³¹cznie w 1 szeregu przy ulicy Szkolnej.
 wyklucza siê zabudowê mieszkaniow¹ w g³êbi
dzia³ek.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren po³o¿ony w strefie ochrony konserwatorskiej
B.
6.2.Do obiektów o najwy¿szych wartociach historyczno-architektonicznych zalicza siê budynki przy ul.
Szkolnej nr 11 wraz z budynkami gospodarczymi
oraz budynek nr 14. Budynki do bezwzglêdnego
zachowania. W przypadkach uzasadnionych z³ym
stanem technicznym potwierdzonym ekspertyz¹,
po dokonaniu inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej mo¿na dopuciæ wymianê budynku przy
wiernym odtworzeniu formy zewnêtrznej.
6.3.Do obiektów o wybitnym znaczeniu dla krajobrazu
kulturowego wsi zalicza siê budynek nr 12 i piwniczkê na posesji nr 10, a do obiektów wartociowych dla krajobrazu kulturowego  budynki przy
ul. Szkolnej nr 13 i 15 i budynek gospodarczy nr
12. Budynki do zachowania. W uzasadnionych przypadkach z³ym stanem technicznym dopuszcza siê
wymianê przy obowi¹zku dokonania inwentaryzacji i odtworzenia formy zewnêtrznej z mo¿liwoci¹
przekroczenia podstawowych wymiarów o 10%.
Projekty rekonstrukcji uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6.4.Projekty budowlane uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte
w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci o kierunkach N-S powinny byæ
podkrelane nasadzeniami rodzimych gatunków
drzew liciastych.
8.2.Zieleñ ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ul. Szkoln¹.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
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10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowej
n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolne, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Wyklucza siê poprzeczne podzia³y geodezyjne.
12.2.Linia rozgraniczaj¹ca teren 5MN i 3 R.£ jest lini¹
funkcjonaln¹, nie stanowi granicy geodezyjnej.
12.3.Istniej¹ce podzia³y pod³u¿ne s¹ podzia³ami historycznymi i podlegaj¹ ochronie.
12.4.Usytuowanie szyldów, reklam ich wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 6 MN
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  nie dokonuje siê podzia³ów.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  8,0 m  od linii rozgraniczaj¹cej ul. Szkolnej.
Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê.
4.3.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 10%
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 40o do
45o. Kalenice prostopad³e do ulicy Szkolnej.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane. Architektura
gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z
u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych,
dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
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5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy, zielony, bia³y. Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych, drzwiowych a tak¿e otworów i blend w
zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³acicieli
budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami drewnianymi
5.10.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren po³o¿ony w strefie, ochrony konserwatorskiej B. Koniecznoæ uzgodnieñ projektów budowlanych z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr
5/94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci o kierunkach N-S powinny byæ
podkrelane nasadzeniami rodzimych gatunków
drzew liciastych.
8.2.Zieleñ ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd z ul. Szkolnej
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowej
n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
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10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Rolne, ogrodnicze, sadownicze
12. INNE ZAPISY
12.1.Usytuowanie szyldów, reklam ich wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 7UK,UT,ZPD
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. FUNKCJA
UK,UT,ZPD Us³ugi kultury, us³ugi turystyczne, plac zabaw dla dzieci, zieleñ parkowa. Dopuszcza siê funkcjê
ochrony zdrowia, owiaty oraz mo¿liwoæ usytuowania 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Funkcje wykluczone: us³ugi produkcyjne, agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  nie dokonuje siê podzia³ów poza
mo¿liwoci¹ wydzielenia 1 dzia³ki o powierzchni
800-900 m2 wg nastêpuj¹cych zasad:
dzia³ka mo¿e byæ wydzielona na zapleczu dzia³ki nr
ew. 88 szerokoæ dzia³ki od 20-22 m o
d³ugoci nie wykraczaj¹cej poza pó³nocn¹ linie zabudowy budynku istniej¹cego.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce- nie ustala siê.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  dla budynku
projektowanego nie wykraczaj¹ca poza po³udniow¹ liniê zabudowy istniej¹cego budynku dwukondygnacyjnego.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
jak w stanie istniej¹cym, na ew. wydzielonej dzia³ce  do 20%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  budynku gospodarczego  bez zmian, dla istniej¹cego budynku z dachem p³askim, w przypadku rekompozycji
dachu  jak w stanie istniej¹cym +2,0 m.
Dla projektowanego budynku  8,5 m od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu.
5.2.Rodzaj dachu projektowanego budynku  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹.
5.3.Nachylenie po³aci dachowej  od 40o do 45o. Kalenica prostopad³a do ulicy Szkolnej.
5.4.Poziom posadowienia parteru- jak w stanie istniej¹cym, dla budynku projektowanego  50 cm n.p.t.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren po³o¿ony w strefie ochrony konserwatorskiej
B.
6.2.Budynek gospodarczy nale¿y do obiektów o najwy¿szych wartociach historyczno-architektonicznych  do bezwzglêdnego zachowania.
W uzasadnionym przypadku udokumentowanego
z³ego stanu technicznego po dokonaniu inwentaryzacji fotograficznej mo¿na dopuciæ wymianê
substancji przy odtworzeniu bry³y zewnêtrznej.
6.3.Projekt uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
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7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr
5/94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Zakaz ogrzewania paliwem sta³ym.
7.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Nale¿y wprowadziæ za³o¿enie parkowo-ogrodowe z elementami ma³ej architektury.
W przypadku funkcji owiatowych (przedszkole)
 urz¹dzenie zabaw dla dzieci.
8.2.Elementy ma³ej architektury z materia³ów naturalnych (drewno).
8.3.W projekcie zagospodarowania nale¿y uwzglêdniæ kszta³towanie zieleni poprzedzone inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
8.4.Istniej¹ce drzewa do zachowania.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd z ul. Szkolnej
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO  Nie
ustala siê.
12. INNE ZAPISY
12.1.Czêæ terenu 3 r.£ w ramach w³asnoci (dz.86,
87/2) mo¿e byæ u¿ytkowana jako teren zwi¹zany
z terenem 7UKUTZP. Linia rozgraniczaj¹ca miêdzy terenem 3 R.£ a 7UKUTUZP jest lini¹ funkcjonaln¹ a nie geodezyjn¹.
12.2.W przypadku dzia³añ inwestycyjnych koniecznoæ opracowania projektu zagospodarowania
dla ca³ego terenu 7UK,UT,ZP i 3 R.£. Usytuowanie szyldów, reklam ich wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 8 MN
2. POWIERZCHNIA 2,14 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  nie wprowadza siê nowych
podzia³ów na dzia³ki za wyj¹tkiem mo¿liwoci wydzielenia po jednej dzia³ce z nr ew. 199/2 i z 97/12.
Zabudowa dz. nr 200 i 201 budynkiem wolnostoj¹cym warunkowana jest zmian¹ podzia³u  jak na
rysunku planu. Bez zmiany podzia³u dopuszcza siê
budynek bliniaczy.
4.2.Niezbêdna przebudowa linii energetycznej.
4.3.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
4.4.Linie zabudowy nieprzekraczalne  8,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy Szkolnej i 100 m  od linii
brzegowej morza. Linia ta nie obowi¹zuje istniej¹cej zabudowy i obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ i turystyk¹ morsk¹.
4.5.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
dla projektowanej zabudowy procent okrelaj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy, dla zabudowy objêtej ochron¹ konserwatorsk¹ jak w stanie istniej¹cym z tolerancj¹ 10% podstawowych wymiarów
budynków z wyj¹tkiem obiektów o najwy¿szych
wartociach kulturowych  do wiernego odtworzenia rzutu.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 40 do
45o. Kalenice prostopad³e do ulicy Szkolnej.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  dopuszczalna, wymagane projekty budowlane. Budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o nachyleniu po³aci od 30
do 42o krytymi dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹, o cechach architektury regionalnej.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
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drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  drewniane o wysokoci do 1,5 m.
Ogrodzenia od strony projektowanych ulic i ci¹gów pieszojezdnych sytuowaæ w iniach rozgraniczaj¹cych tych ulic i ci¹gów.
5.10.Inne wymagania:
Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych. Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
Rekompozycji wymagaj¹ budynki przy ulicy Nadmorskiej 37A oraz na dzia³kach 85, 86/2, 195/5. Zabudowa dzia³ki nr 83 warunkowana jest rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych i uk³adu melioracji.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej B.
6.2.Domy mieszkalne przy ulicy Szkolnej nr 1 i ulicy
Nadmorskiej nr 38 nale¿¹ do obiektów o najwy¿szych wartociach historyczno-architektonicznych
i przewidziane s¹ do bezwzglêdnego zachowania.
W przypadkach uzasadnionych z³ym stanem technicznym potwierdzonym ekspertyz¹, po dokonaniu inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej
mo¿na dopuciæ wymianê budynku przy wiernym
odtworzeniu formy zewnêtrznej.
6.3.Domy mieszkalne przy ul. Szkolnej nr 3, ul. Nadmorskiej 41/45 i na dz. 90 i 91 zaliczono do obiektów o wybitnym znaczeniu dla krajobrazu kulturowego, a przy ul. Szkolnej nr 5 i 6 i ul. Nadmorskiej
36, 37 oraz na dz. nr 85 do obiektów wartociowych w krajobrazie kulturowym wsi. Wszystkie w/
w obiekty przewidziane s¹ do zachowania i rewaloryzacji.
W uzasadnionych przypadkach z³ym stanem technicznym dopuszcza siê wymianê przy obowi¹zku
dokonania inwentaryzacji i odtworzenia formy zewnêtrznej z mo¿liwoci¹ przekroczenia podstawowych wymiarów o 10%.
6.4.Projekty budowlane nale¿y uzgodniæ z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6.5.Na ca³ym obszarze adaptuje siê pod³u¿ne podzia³y
historyczne.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte
w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy lub ci¹gu pieszojezdnym obs³uguj¹cym
przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERNÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków drzew liciastych.
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8.2.Istniej¹ce drzewa do zachowania.
8.3.Zieleñ ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  ul. Szkolna i Nadmorska oraz ci¹gi pieszojezdne  jak na rysunku planu.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê na dzia³kach obs³ugiwanych przez ci¹gi pieszojezdne mog¹ byæ
wydane po wydzieleniu geodezyjnym tych ci¹gów
oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO  Nie
ustala siê.
INNE ZAPISY
12.1.Usytuowanie szyldów, reklam ich wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
12.2.W wyniku w³¹czenia terenu Gminy i Skarbu Pañstwa nr ew. 102/12, 102/13, 102/14 i 102/15 do
terenu 8MN konieczne jest prze³o¿enie istniej¹cego wodoci¹gu Æ 100 do projektowanej ul.
Nadmorskiej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 9 MN,U
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. FUNKCJA
MN,U Mieszkalnictwo jednorodzinne i us³ugi nieuci¹¿liwe.
Funkcje wykluczone: hurtownie, warsztaty, us³ugi produkcyjne, agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  nie wprowadza siê nowych
podzia³ów.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  jak w stanie istniej¹cym.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 25%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Adaptacja istniej¹cego budynku.
5.2.Zakaz nadbudowy. Mo¿liwoæ ewentualnej rozbu-
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dowy w kierunku zachodnim do wielkoci mieszcz¹cej siê w ustalonym procencie powierzchni zabudowanej.
5.3.W przypadku ogrodzenia terenu  ogrodzenie do
wys. 1,5 m  drewniane.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren po³o¿ony w strefie ochrony konserwatorskiej B w s¹siedztwie zespo³u o wybitnych walorach kulturowych wsi.
6.2.Wszelkie dzia³ania inwestycyjne  uzgodnienie z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr
5/94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.W przypadku zmiany dzia³alnoci us³ugowej dzia³alnoæ ta nie mo¿e wp³yn¹æ na pogorszenie stanu rodowiska terenu.
7.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Zachowaæ istniej¹ce drzewa.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  z ulicy Szkolnej.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki.
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowej
n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO  Nie
ustala siê.
INNE ZAPISY
12.1.Usytuowanie reklam i szyldów  wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 10 MN
2. POWIERZCHNIA 0,49 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  mo¿liwoæ podzia³u dz. nr 127/4
 linia podzia³u równoleg³a do zachodniej granicy.
Adaptacja podzia³ów pozosta³ych.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy Szkolnej oraz 09 KD.
Nieprzekraczalna tylna linia zabudowy jak na rysunku planu.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 30%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu. Na stokach
wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji + u¿ytkowe poddasze licz¹c od najni¿szego punktu terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
dopuszczalnej wysokoci 8,5 m od najwy¿szego
punktu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od40 do 45o.
Kalenice prostopad³e do ulicy Szkolnej.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami
drewnianymi. Ogrodzenia od strony projektowanych ulic sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych tych
ulic.
5.10. Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
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 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹
szk³a, pot³uczonych luster itp.
 Z uwagi na ró¿nicê poziomu terenu i ulicy Szkolnej
konieczne s¹ roboty ziemne umo¿liwiaj¹ce wjazd
do gara¿u.
WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Wprowadziæ zieleñ w zwartych zespo³ach. Przedogródki zagospodarowaæ zieleni¹ ozdobn¹.
8.2.Ogrodzenia  szczególnie wzd³u¿ ulic  obsadziæ
pn¹czami lub ¿ywop³otami.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd z ulicy Szkolnej
9.2.Parkingi  Parkowanie na parkingu 2KP lub w obrêbie w³asnej dzia³ki.
Projektowaæ wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê na dzia³kach
obs³ugiwanych przez ulice dojazdowe mog¹ byæ
wydane po wydzieleniu geodezyjnym tych ulic
oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowej
n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolne, ogrodnicze, sadownicze.
INNE ZAPISY
12.1.Z uwagi na konfiguracjê terenu dopuszcza siê
mo¿liwoæ sytuowania gara¿y w formie wysuniêtej w stosunku do budynku.
12.2.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 11 MN,U
2. POWIERZCHNIA 0,27 ha
3. FUNKCJA
MN,U Mieszkalnictwo jednorodzinne i us³ugi nieuci¹¿liwe.
Funkcje wykluczone: hurtownie, warsztaty, us³ugi produkcyjne, agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  podzia³ na dwie dzia³ki.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od ulicy
09KD i jak na rysunku planu.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 30% powierzchni dzia³ki.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 11,0 m od
najni¿szego poziomu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 30,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 37- 42o.
Kalenice równoleg³e do ulicy 09 KD i ulicy Falistej.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane. Architektura
gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z
u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych,
dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami
drewnianymi. Ogrodzenia od strony projektowanych ulic sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych tych
ulic.
5.10.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,

8.

9.

10.
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12.
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 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków krzewów i drzew liciastych.
8.2.Elementy ozdobne ogródków nale¿y lokalizowaæ
w pobli¿u terenów komunikacji.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  z ulic 09KD i 011KD.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê na dzia³kach
obs³ugiwanych przez ulicê dojazdow¹ mog¹ byæ
wydane po wydzieleniu geodezyjnym tej ulicy
oraz wykonaniu przynajmniej jej pod³o¿a.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
10.3.Odprowadzenie wód opadowych  na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolne, ogrodnicze, sadownicze.
INNE ZAPISY
12.1.Lokalizacja eksponowana.
12.2.Architektura budynków projektowana z dba³oci¹ o cechy architektury regionalnej, o wyj¹tkowych walorach plastycznych powinna podkrelaæ ekspozycjê lokalizacji.
12.3.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI

1. NUMER TERENU 12 MN
2. POWIERZCHNIA 1,44 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce i bliniacze.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
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4.1.Podzia³ na dzia³ki  jak na rysunku planu
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od ulicy
09KD
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od ulicy
026KD
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 25%
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu. Na stokach
wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji + u¿ytkowe poddasze licz¹c od najni¿szego punktu terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
dopuszczalnej wysokoci 8,5 m od najwy¿szego
punktu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 40 do
45o. Kalenice równoleg³e do ulicy 09KD, dla zabudowy z dojazdu 026KD prostopad³e do tej ulicy.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane. Architektura
gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z
u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych,
dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y.
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów, pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m, w strefie
ochrony konserwatorskiej drewniane, poza stref¹
z elementami drewnianymi. Ogrodzenia od strony
projektowanych ulic sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych tych ulic.
5.10.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren czêciowo po³o¿ony w strefie ochrony konserwatorskiej B.
6.2.Budynek przy ul. Szkolnej nr 20 oraz budynek gospodarczy na dz. nr 131 zaliczone s¹ do obiektów
wartociowych w krajobrazie kulturowym wsi  do
zachowania.
W przypadku udokumentowanego z³ego stanu
technicznego, powiadczonego przez uprawnionego eksperta po dokonaniu inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej, mo¿na dopuciæ wymianê
substancji przy odtworzeniu bry³y zewnêtrznej z
zachowaniem tolerancji podstawowych wymiarów
budynku do 10%.
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6.3.Ochron¹ objêty jest krzy¿ z rzeb¹ Chrystusa przy
ul. Szkolnej.
6.4.W strefie ochrony konserwatorskiej B projekty
budowlane nale¿y uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków krzewów i drzew liciastych.
8.2.Na dzia³kach po³o¿onych wzd³u¿ strefy ochrony
konserwatorskiej B  nale¿y wprowadziæ grupy
zieleni redniej i wysokiej.
8.3.Zieleñ ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  z projektowanej ulicy 08KD, 09KD, 011KD,
026KD.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê na dzia³kach
obs³ugiwanych przez ulice dojazdowe mog¹ byæ
wydane po wydzieleniu geodezyjnym tych ulic
oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolne, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Budynki przy ul. Szkolnej nr 19, 21 do rekompozycji.
12.2.Usytuowanie szyldów, reklam, ich wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
12.3.Dla terenów po³o¿onych poza stref¹ ochrony
konserwatorskiej B dopuszcza siê sytuowanie
reklam i szyldów na budynkach i w przedogródkach pod warunkiem wykonania:
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 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 13 MN,U
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJA
MN,U Mieszkalnictwo jednorodzinne i us³ugi nieuci¹¿liwe.
Funkcje wykluczone: hurtownie, warsztaty, us³ugi produkcyjne, agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  podzia³ na dwie dzia³ki.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 08KD
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od ulicy
026KD i ulicy Falistej.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 30% powierzchni dzia³ki.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 11,0 m od
najni¿szego poziomu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25,wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 30,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 37do 42o.
Kalenice równoleg³e do ulicy 09 KD i ulicy Falistej.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane. Architektura
gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z
u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych,
dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów, pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami
drewnianymi. Ogrodzenia od strony projektowanych ulic sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych tych
ulic.
5.10.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Czêæ terenu 13MN po³o¿ona jest w strefie ochrony konserwatorskiej B.
Projekty budowlane nale¿y uzgodniæ z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków krzewów i drzew liciastych.
8.2.Na dzia³kach po³o¿onych wzd³u¿ strefy ochrony
konserwatorskiej B  nale¿y wprowadziæ grupy
zieleni redniej i wysokiej.
8.3.Elementy ozdobne ogródków nale¿y lokalizowaæ
w pobli¿u terenów komunikacji.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  z ulic Falistej,08 KD, 09KD.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê na dzia³kach
obs³ugiwanych przez ulice dojazdowe mog¹ byæ
wydane po wydzieleniu geodezyjnym tych ulic
oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
10.3.Odprowadzenie wód opadowych  na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projekt. Sieci
gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolne, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Lokalizacja eksponowana.
12.2.Architektura budynków projektowana z dba³oci¹ o cechy architektury regionalnej, o wyj¹tkowych walorach plastycznych powinna podkrelaæ ekspozycjê lokalizacji.
12.3.W strefie ochrony konserwatorskiej B usytuowanie szyldów, reklam, ich wielkoæ i formê
uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
12.4.Dla terenów po³o¿onych poza stref¹ ochrony
konserwatorskiej B dopuszcza siê sytuowanie
reklam i szyldów na budynkach i w przedogródkach pod warunkiem wykonania:
 projektu reklamy
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 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 14 MN,U
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. FUNKCJA
MN,U Mieszkalnictwo jednorodzinne i us³ugi nieuci¹¿liwe.
Funkcje wykluczone: hurtownie, warsztaty, us³ugi produkcyjne, agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  nie wprowadza siê podzia³ów.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 08KD
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od ulicy
09KD
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 30% powierzchni dzia³ki.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 11,0 m od
najni¿szego poziomu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 30,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej  37-42o.
Kalenice równoleg³e do ulicy 09 KD i ulicy Falistej.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane.
Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem
mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów
elewacyjnych, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y.
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów, pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami
drewnianymi
Ogrodzenia od strony projektowanych ulic sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych tych ulic.
5.10.Inne wymagania
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.

8.

9.

10.

11.
12.
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7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków krzewów i drzew liciastych.
8.2.Elementy ozdobne ogródków nale¿y lokalizowaæ
w pobli¿u terenów komunikacji.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  z ulic 08 KD, 09KD lub 026KD.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê na dzia³kach
obs³ugiwanych przez ulice dojazdowe mog¹ byæ
wydane po wydzieleniu geodezyjnym tych ulic
oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
10.3.Odprowadzenie wód opadowych  na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.4.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.5.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolne, ogrodnicze, sadownicze.
INNE ZAPISY
12.1.Lokalizacja eksponowana.
12.2.Architektura budynków projektowana z dba³oci¹ o cechy architektury regionalnej, o wyj¹tkowych walorach plastycznych powinna podkrelaæ
ekspozycjê lokalizacji.
12.3.Dla terenów po³o¿onych poza stref¹ ochrony
konserwatorskiej B dopuszcza siê sytuowanie
reklam i szyldów na budynkach i w przedogródkach pod warunkiem wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI

1. NUMER TERENU 15 MN
2. POWIERZCHNIA 1,0 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
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mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  na obszarze 15 MN adaptacja
istniej¹cych podzia³ów i wydzielenie z terenu 136/
2 jednej dzia³ki.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 09KD, 03KD i 08KD.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy 09KD dla dzia³ek usytuowanych przy ³uku ulicy, 6,0 m do linii rozgraniczaj¹cej
ulicy 07KD oraz ci¹gu pieszojezdnego 027KX.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 25%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu. Na stokach
wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji + u¿ytkowe poddasze licz¹c od najni¿szego punktu terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
dopuszczalnej wysokoci 8,5 m od najwy¿szego
punktu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25,wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 40o do
45 o. Kalenice prostopad³e do ulicy Falistej.
Dla dzia³ek po³o¿onych przy 09KD kalenice równoleg³e do tej ulicy.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane.
Architektura gara¿u harmonizuj¹ca z budynkiem
mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów
elewacyjnych, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami
drewnianymi
Ogrodzenia od strony projektowanych ulic sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych tych ulic.
5.10.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
 Rekompozycji wymagaj¹ budynki o dachach p³askich
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren czêciowo znajduje siê w strefie ochrony
konserwatorskiej B. Projekty budowlane nale¿y
uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami zieleni redniej
(krzewy, ¿ywop³oty).
8.2.W celu zapobiegania erozji w pó³nocnej czêci
dzia³ek a szczególnie przy granicy strefy ochrony
konserwatorskiej B koniecznoæ nasadzeñ drzew
liciastych w formie grup  komponowanych zespo³ów zieleni wysokiej i redniej.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ulicami 03KD, 08KD,09KD.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê na dzia³kach
obs³ugiwanych przez ulice dojazdowe lub ci¹gi
pieszojezdne mog¹ byæ wydane po wydzieleniu
geodezyjnym tych ulic lub ci¹gów oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.W strefie ochrony konserwatorskiej B usytuowanie szyldów, reklam, ich wielkoæ i formê
uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
12.2.Poza stref¹ dopuszcza siê sytuowanie reklam
i szyldów na budynkach i w przedogródkach pod
warunkiem wykonania:
 Projektu reklamy
 Wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 Wysokiego poziomu graficznego i starannego wykonawstwa.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 16 ZP
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. FUNKCJA
ZP Zieleñ parkowa.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY RODOWISKA
4.1.Nale¿y wprowadziæ zieleñ nisk¹ typu reprezentacyjnego z akcentem plastycznym (rzeba, kamieñ).
4.2.Zakaz sytuowania reklam.
4.3.Zakaz ogrodzenia terenu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 17 U
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. FUNKCJA
U Us³ugi rzemios³a, handlu o charakterze podstawowym.
Funkcje wykluczone: hurtownie, warsztaty, us³ugi i rzemios³o produkcyjne.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki- bez podzia³u
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy Szkolnej i 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy Falistej, 10,0 m od zachodniej
linii rozgraniczaj¹cej terenu.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 20%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 8,0 m od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu.
5.2.Poziom posadowienia parteru  do 30,0 cm n.p.t.
5.3.Rodzaj dachu  stromy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹. Nachylenie po³aci dachowej 
od 37 do 42o.
5.4.Gara¿e  wbudowane, dobudowane. Architektura
gara¿u harmonizuj¹ca z budynkiem us³ugowym z
u¿yciem tych samych materia³ów, dach kryty dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹.
5.5.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie,licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.6.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami
drewnianymi. Ogrodzenie od strony ulicy sytuowaæ
w projektowanych liniach rozgraniczaj¹cych tych
ulic.
5.7.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania w elewacjach: sidingu, blachy, tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej B.
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6.2.Projekt budowlany nale¿y uzgodniæ z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Uci¹¿liwoæ obiektu nie mo¿e pogorszyæ stanu
rodowiska, wykraczaæ poza granice lokalizacji.
7.2.Zakaz ogrzewania budynku paliwem sta³ym.
7.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH.
8.1.Wprowadziæ zieleñ ozdobn¹ nisk¹.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ulic¹ Falist¹.
9.2.Parking  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wydzieleniu geodezyjnym ulicy dojazdowej.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez kanalizacjê cinieniow¹.
10.3.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.4.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.5.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Architektura obiektu wykonana z dba³oci¹ o wyraz architektoniczno  plastyczny i cechy regionalne.
12.2.Usytuowanie szyldów, reklam ich wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 18 MN
2. POWIERZCHNIA 0,84 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki- nie dokonuje siê nowych podzia³ów geodezyjnych.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ul. Szkolnej
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4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 30% z wyj¹tkiem zabudowy na dzia³kach objêtych ochron¹ Konserwatora Zabytków, dla której
w przypadku wymiany budynku, jego podstawowe wymiary mog¹ byæ powiêkszone maksymalnie
o 10%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 40o do
45o. Kalenice prostopad³e do ulicy Szkolnej.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane. Architektura
gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z
u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych,
dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  drewniane o wysokoci do 1,5 m.
Ogrodzenia od strony ulic sytuowaæ w projektowanych liniach rozgraniczaj¹cych tych ulic.
5.10.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
 Budynki usytuowane cian¹ szczytow¹ do ul.
Szkolnej.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren po³o¿ony w strefie ochrony konserwatorskiej
B.
6.2.Dom mieszkalny przy ul. Szkolnej 22 nale¿y do
obiektów o najwy¿szych wartociach historycznoarchitektonicznych  do bezwzglêdnego zachowania.
W przypadku uzasadnionym z³ym stanem technicznym potwierdzonym ekspertyz¹, po dokonaniu inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej mo¿na
dopuciæ wymianê budynku przy wiernym odtworzeniu formy zewnêtrznej.
6.3.Dom mieszkalny przy ul. Szkolnej 30 zaliczony do
obiektów o wybitnym znaczeniu dla krajobrazu, a
przy ul. Szkolnej 27 do obiektów wartociowych
dla krajobrazu kulturowego  do zachowania i rewaloryzacji. W uzasadnionych przypadkach z³ym
stanem technicznym dopuszcza siê wymianê przy
obowi¹zku dokonania inwentaryzacji i odtworzenia

7.

8.

9.
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12.
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formy zewnêtrznej z mo¿liwoci¹ przekroczenia
podstawowych wymiarów o 10%.
6.4.Projekty budowlane nale¿y uzgodniæ z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych drzew
liciastych.
8.2.Przedogródki zagospodarowaæ zieleni¹ ozdobn¹,
wzd³u¿ ogrodzeñ stosowaæ ¿ywop³oty i pn¹cza.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ul. Szkoln¹
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowej
n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze, sadownicze.
INNE ZAPISY
12.1.Budynki przy ul. Szkolnej wskazane do rekompozycji: nr 40, 42, 44, 35
12.2.Usytuowanie szyldów, reklam, ich wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI

1. NUMER TERENU 19 MN
2. POWIERZCHNIA 1,60 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
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4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Adaptacja istniej¹cego podzia³u i wydzielenie 5
nowych dzia³ek, jak na rysunku planu.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 09KD i 03KD.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulic 06 KD, 07KD i 02KL.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 25%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu. Na stokach
wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji + u¿ytkowe poddasze licz¹c od najni¿szego punktu terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
dopuszczalnej wysokoci 8,5 m od najwy¿szego
punktu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹
ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 40 do
45o. Kalenice prostopad³e do ulicy Falistej i równoleg³e do ulicy 09KD.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane.
Architektura gara¿u harmonizuj¹ca z budynkiem
mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów
elewacyjnych, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami
drewnianymi. Ogrodzenia od strony projektowanych ulic sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych tych
ulic.
5.10.Inne wymagania
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
 Rekompozycji wymagaj¹ budynki o dachach p³askich.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Teren czêciowo znajduje siê w strefie ochrony
konserwatorskiej B.
Projekty budowlane budynków projektowanych w
obrêbie strefy nale¿y uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.

8.

9.

10.

11.
12.

7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami zieleni redniej
(krzewy, ¿ywop³oty).
8.2.W celu zapobiegania erozji w pó³nocnej czêci
dzia³ek a szczególnie przy granicy strefy ochrony
konserwatorskiej B koniecznoæ nasadzeñ drzew
liciastych w formie grup  komponowanych zespo³ów zieleni wysokieji redniej.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ulicami 03KD, 06KD, 07KX, 09KD,
02KL
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê na dzia³kach
obs³ugiwanych przez ulice dojazdowe mog¹ byæ
wydane po wydzieleniu geodezyjnym tych ulic
oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej sieci gazowej nc.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze, sadownicze.
INNE ZAPISY
12.1.W strefie ochrony konserwatorskiej B usytuowanie szyldów, reklam, ich wielkoæ i formê
uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
12.2.Poza stref¹ dopuszcza siê sytuowanie reklam
i szyldów na budynkach i w przedogródkach pod
warunkiem wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI

1. NUMER TERENU 20 MN,U
2. POWIERZCHNIA 0,23 ha
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3. FUNKCJA
MN,U Mieszkalnictwo jednorodzinne i us³ugi nieuci¹¿liwe.
Funkcje wykluczone: hurtownie, warsztaty, us³ugi produkcyjne, agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki- nie ustala siê podzia³ów,
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 09KD.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
15%
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 11,0 m od
najni¿szego poziomu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25,wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 30,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 37do 42o.
Kalenica prostopad³a do ulicy 09 KD.
5.5.Gara¿e  wbudowane dobudowane. Architektura
gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z
u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych,
dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  drewniane o wysokoci do 1,5 m.
Ogrodzenia od strony projektowanej ulicy sytuowaæ w linii rozgraniczaj¹cej tej ulicy.
5.10.Inne wymagania
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków krzewów i drzew liciastych.

9.

10.

11.
12.
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8.2.Na dzia³kach po³o¿onych wzd³u¿ strefy ochrony
konserwatorskiej B  nale¿y wprowadziæ grupy
zieleni redniej i wysokiej.
8.3.Elementy ozdobne ogródków nale¿y lokalizowaæ
w pobli¿u terenów komunikacji.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ulic¹ 09KD,
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Pozwolenie na budowê mo¿e byæ wydane po wydzieleniu geodezyjnym ulicy dojazdowej oraz
wykonaniu przynajmniej jej pod³o¿a.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze.
INNE ZAPISY
12.1.Lokalizacja eksponowana. Architektura budynków projektowana z dba³oci¹ o cechy architektury regionalnej, o wyj¹tkowych walorach plastycznychpowinna podkrelaæ ekspozycjê lokalizacji.
12.2.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI

1. NUMER TERENU 21 ZPD
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. FUNKCJA
ZPD Teren ogrodu dzieciêcego.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY RODOWISKA
4.1.Teren wymaga ukszta³towania.
4.2.Urz¹dzenia zabaw dzieciêcych w otoczeniu zieleni.
£awki i ma³a architektura.
4.3.Projekt zagospodarowania wymaga udzia³u ogrodnika.
4.4.Zakaz sytuowania reklam.
4.5.W przypadku ogrodzenia terenu  ogrodzenie do
wys. 1,5 m  z elementami drewnianymi.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 22 KP, 23 US
2. POWIERZCHNIA 0,84 ha
3. FUNKCJA
KP US Parking z towarzysz¹c¹ zieleni¹. Urz¹dzenia
i obiekty sportowe  jak boiska, sala gimnastyczna, hala
sportowa, p³ywalnia. Zieleñ
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  nie dokonuje siê podzia³ów
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 50%
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 12,0 m od
naturalnej warstwicy terenu.
5.2.Rodzaj dachu  dowolny
5.3.Inne wymagania
5.4.W kszta³towaniu zabudowy nale¿y zwróciæ uwagê
na sylwetê od strony ulicy Szkolnej i ekspozycjê
terenu.
5.5.Architektura obiektów winna odznaczaæ siê wybitnymi walorami architektoniczno-kompozycyjnymi.
5.6.Ogrodzenia  a¿urowe do wys. 1,5 m.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie wystêpuj¹.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Dopuszcza siê makroniwelacjê terenu z wyj¹tkiem
fragmentu terenu granicz¹cego z 26ZPUR
7.2.Wyklucza siê kot³ownie ogrzewane paliwem sta³ym.
7.3.Pozwolenie na budowê mo¿e byæ wydane po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.W obrêbie terenu 23US wprowadziæ zieleñ w formie zadrzewieñ  komponuj¹c zespo³y zieleni z bry³¹ budynków.
8.2.W obrêbie parkingu przewidzieæ zieleñ. Miejsca
postojowe nale¿y poprzedzielaæ pasami zieleni.
8.3.Nawierzchnia parkingu z p³yt pó³przepuszczalnych
z przerwami trawnikowymi.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  z projektowanej ulicy 09KD.
9.2.Na terenie 22 KP przewidzieæ dojazd do terenu
23US.
9.3.Parkingi  na terenie 22 KP.
9.4.Pozwolenie na budowê mo¿e byæ wydane po wydzieleniu geodezyjnym ulicy dojazdowej oraz wykonaniu przynajmniej jej pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
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10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolne, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Projekt zagospodarowania terenu nale¿y opracowaæ ³¹cznie dla terenów 22KP, 23 US i 26
ZP,UR.
12.2.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów pod
warunkiem wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 24 MN
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  nie wprowadza siê nowych
podzia³ów.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 10%
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu. Na stokach
wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji + u¿ytkowe poddasze licz¹c od najni¿szego punktu terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
dopuszczalnej wysokoci 8,5 m od najwy¿szego
punktu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynku  dostosowana do rzeby
terenu.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  stromy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 40 do 45o.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów i detalu, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñcze-
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niach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami drewnianymi.
5.10. Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków krzewów i drzew liciastych.
8.2.W celu zapobiegania erozji zboczy nale¿y:
 zbocza obsadziæ rolinami o systemie korzeniowym stabilizuj¹cym nawierzchniê
 skanalizowaæ swobodny sp³yw wód deszczowych
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  z projektowanej ulicy 010 KD
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wydzieleniu geodezyjnym ulicy dojazdowej oraz wykonaniu przynajmniej jej pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, czêciowo poprzez lokaln¹ przepompowniê.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe wysypisko we wsi £ê¿yce.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolne, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
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 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 25 MN
2. POWIERZCHNIA 1,01 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Na dz. Nr 128/5 i 128/13 dopuszczalne bliniacze.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  jak na rysunku planu. Adaptacja
istniej¹cych podzia³ów w grupie dzia³ek nr 223/3,
223/5, 223/7.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulic 09KD ulicy 08KD i 010KD
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej pêtli zawrotowej 010KD.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 25%
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu. Na stokach
wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji + u¿ytkowe poddasze licz¹c od najni¿szego punktu terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
dopuszczalnej wysokoci 8,5 m od najwy¿szego
punktu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25,wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 40o do
45o. Kalenice równoleg³e do ulicy 09KD, do pozosta³ych ulic prostopad³e.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów i detalu, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami
drewnianymi. Ogrodzenia od strony projektowa-
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nych ulic sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych
tych ulic.
5.10.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków krzewów i drzew liciastych.
8.2.W celu zapobiegania erozji zboczy nale¿y:
 zbocza obsadziæ rolinami o systemie korzeniowym stabilizuj¹cym nawierzchniê
 skanalizowaæ swobodny sp³yw wód deszczowych
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  z projektowanej ulicy 08KD, 09KD, 010KD
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wydzieleniu geodezyjnym ulic dojazdowych oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci
wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, czêciowo poprzez lokaln¹ przepompowniê.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe wysypisko we wsi £ê¿yce.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolne, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa

Poz. 1248
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI

1. NUMER TERENU 26 ZP,UR
2. POWIERZCHNIA 0,94 ha
3. FUNKCJA
ZP,UR Zieleñ, urz¹dzenia rekreacyjne, terenowe jak
cie¿ki spacerowe, schody, punkty widokowe, trasy
saneczkarskie.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY RODOWISKA
4.1.Koniecznoæ zachowania ukszta³towania terenu.
Zieleñ o charakterze krajobrazowym o dominacji
zieleni niskiej i redniej (krzewy), komponowane
grupy drzew, elementy ma³ej architektury z materia³ów naturalnych (kamieñ drewno).
4.2.Ogrodzenie  o wysokoci do 1,5 m z elementami
drewnianymi.
4.3.Trasa saneczkarska warunkowana jest wykonaniem
zabezpieczeñ przed wyjazdem na ulicê.
4.4.Zagospodarowanie terenu wymaga opracowania
projektu planu poprzedzonego studium krajobrazowym.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 27EE
2. POWIERZCHNIA 0,005 ha
3. FUNKCJA
EE Teren trafostacji.
4. INNE ZAPISY
4.1.Dopuszcza siê korektê granic w porozumieniu z
Kompani¹ Energetyczn¹ ENERGA.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 28 MN,U
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. FUNKCJA
MN,U Mieszkalnictwo jednorodzinne i us³ugi nieuci¹¿liwe.
Funkcje wykluczone: hurtownie, warsztaty, us³ugi produkcyjne, agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki- nie ustala siê podzia³ów.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 010KD
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 30%
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 11,0 m od
najni¿szego poziomu terenu do kalenicy
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 30,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ce-
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ramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 37do
42o. Kalenice prostopad³e do ulicy 010 KD.
5.5.Gara¿e  wbudowane dobudowane. Architektura
gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym
z u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych,
dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy, zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych, drzwiowych a tak¿e otworów i blend w
zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  drewniane o wysokoci do 1,5 m.
Ogrodzenia od strony ulicy i ci¹gu pieszego sytuowaæ w projektowanych liniach rozgraniczaj¹cych
tej ulicy i ci¹gu.
5.10. Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków krzewów i drzew liciastych.
8.2.Elementy ozdobne ogródków nale¿y lokalizowaæ
w pobli¿u terenów komunikacji.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ulic¹ 010KD
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wydzieleniu geodezyjnym ulicy dojazdowej oraz wykonaniu przynajmniej jej pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
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10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Lokalizacja eksponowana. Architektura budynków projektowana z dba³oci¹ o cechy architektury regionalnej, o wyj¹tkowych walorach plastycznych powinna podkrelaæ ekspozycjê lokalizacji.
12.2.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa
12.3.Nad us³ugami dopuszcza siê reklamy wietlne.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 29 U
2. POWIERZCHNIA 0,33 ha
3. FUNKCJA
U Us³ugi rzemios³a, handlu, hurtownie oraz inne wynikaj¹ce z potrzeb lokalnych.
Funkcje wykluczone: agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki- dopuszcza siê podzia³ czêci
dzia³ki nr 170 na 2 czêci.
Linia ewentualnego podzia³u równoleg³a do
wschodniej granicy.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy 08 KD.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 40%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 8,0 m od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu.
5.2.Poziom posadowienia parteru  do 30,0 cm n.p.t.
5.3.Rodzaj dachu  stromy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹.
Nachylenie po³aci dachowej  od 37 do 42o.
5.4.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿u harmonizuj¹ca z budynkiem us³ugowym z u¿yciem tych samych materia³ów, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹
5.5.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.6.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami drewnianymi. Ogrodzenie od strony projekto-
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wanej ulicy sytuowaæ w linii rozgraniczaj¹cej tej
ulicy.
5.8.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych. Zakaz stosowania w elewacjach: sidingu, blachy, tynków z domieszk¹
szk³a, pot³uczonych luster itp.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Uci¹¿liwoæ obiektów nie mo¿e pogorszyæ stanu
rodowiska, wykraczaæ poza granice lokalizacji.
7.2.Zakaz makroniwelacji.
7.3.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.4.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.5.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH.
8.1.Na terenie lokalizacji wprowadziæ zwarte zespo³y
zieleni.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ulic¹ 08 KD.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wydzieleniu geodezyjnym ulicy dojazdowej oraz wykonaniu przynajmniej jej pod³o¿a.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
kanalizacjê cinieniow¹.
10.3.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c
10.4.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.5.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie
rolnicze, ogrodnicze, sadownicze.
INNE ZAPISY
12.1.Architektura obiektu wykonana z dba³oci¹ o wyraz architektoniczno-plastyczny i cechy regionalne.
12.2.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów pod
warunkiem wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa

Poz. 1248
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI

1. NUMER TERENU 30 MN
2. POWIERZCHNIA 0,68 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  na 5 dzia³ek.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 010KD.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy 08KD.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 15%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 40 do
45o. Kalenice prostopad³e do ulicy 09KD.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹.
5.7.Zabudowa gospodarcza  dopuszcza siê  wymagane projekty budowlane. Budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o nachyleniu po³aci od 30
do 42o, krytymi dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹ o cechach architektury regionalnej.
5.8.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami
drewnianymi. Ogrodzenie od strony projektowanej ulicy sytuowaæ w linii rozgraniczaj¹cej tej ulicy.
5.10.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
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7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Przedogródki zagospodarowaæ zieleni¹ ozdobn¹.
8.2.Po³udniow¹ granicê obsadziæ krzewami i grupami drzew.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  ulic¹ 010KD.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wydzieleniu geodezyjnym ulic dojazdowych i ci¹gu pieszojezdnego oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
10.3.Odprowadzenie wód opadowych  na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki.
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze, sadownicze.
INNE ZAPISY
12.1.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI

1. NUMER TERENU 31 MN,U
2. POWIERZCHNIA 0,31 ha
3. FUNKCJA
MN,U Mieszkalnictwo jednorodzinne i us³ugi nieuci¹¿liwe.
Funkcje wykluczone: hurtownie, warsztaty, us³ugi produkcyjne, agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki- na terenie 31MNU adaptacja istniej¹cego podzia³u.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê,
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej placyku w ulicy 010KD
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4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 20%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 11,0 m od
najni¿szego poziomu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 30,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej  od 37o do
42o. Kalenice równoleg³e do ulicy 09 KD i ulicy Falistej.
5.5.Gara¿e  wbudowane dobudowane. Architektura
gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z
u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych,
dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych, drzwiowych a tak¿e otworów i blend w
zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  drewniane o wysokoci do 1,5 m.
Ogrodzenie od strony projektowanej ulicy sytuowaæ w linii rozgraniczaj¹cej tej ulicy.
5.10.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków krzewów i drzew liciastych.
8.2.Elementy ozdobne ogródków nale¿y lokalizowaæ
w pobli¿u terenów komunikacji.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ulic¹ 09KD i 010KD
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
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9.3.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wydzieleniu geodezyjnym ulicy dojazdowej oraz wykonaniu przynajmniej jej pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Lokalizacja eksponowana.
12.2.Architektura budynków projektowana z dba³oci¹ o cechy architektury regionalnej, o wyj¹tkowych walorach plastycznych powinna podkrelaæ ekspozycjê lokalizacji.
12.3.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 32 MN
2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  na 2 dzia³ki.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 010KD.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy 02KL.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 15%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej od 40 do
45o. Kalenice prostopad³e do ulicy 09KD.
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5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub
cementow¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  dopuszcza siê  wymagane projekty budowlane. Budynki parterowe z
dachami dwuspadowymi o nachyleniu po³aci od
30 do 42o, krytymi dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹ o cechach architektury regionalnej.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy, zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych, drzwiowych a tak¿e otworów i blend w
zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami drewnianymi. Ogrodzenie od strony projektowanych ulic sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych
tych ulic.
5.10. Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Przedogródki zagospodarowaæ zieleni¹ ozdobn¹.
8.2.Po³udniow¹ granicê obsadziæ krzewami i grupami drzew.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  ulic¹ 010KD.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wydzieleniu geodezyjnym ulicy dojazdowej oraz wykonaniu przynajmniej jej pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
10.3.Odprowadzenie wód opadowych  na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki

Poz. 1248

 3385 

10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 33 MN
2. POWIERZCHNIA 0,82 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  jak na rysunku planu. Adaptacja istniej¹cych podzia³ów w grupie dzia³ek nr 223/
4, 223/6, 223/8.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulic 09KD ulicy 08KD i 010KD.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 25%
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu. Na stokach
wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji + u¿ytkowe poddasze licz¹c od najni¿szego punktu terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
dopuszczalnej wysokoci 8,5 m od najwy¿szego
punktu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Nachylenie po³aci dachowej  od 40o do
45o. Kalenice równoleg³e do ulicy 09KD, do pozosta³ych ulic prostopad³e.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów i detalu, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona.
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y.
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Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych, drzwiowych a tak¿e otworów i blend w
zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami drewnianymi. Ogrodzenie od strony projektowanej ulicy sytuowaæ w linii rozgraniczaj¹cej tej
ulicy.
5.10. Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci nale¿y podkreliæ nasadzeniami rodzimych gatunków krzewów i drzew liciastych.
8.2.W celu zapobiegania erozji zboczy nale¿y:
 zbocza obsadziæ rolinami o systemie korzeniowym stabilizuj¹cym nawierzchniê
 skanalizowaæ swobodny sp³yw wód deszczowych
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  z projektowanej ulicy 08KD, 09KD, 010KD
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wydzieleniu geodezyjnym ulic dojazdowych oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, czêciowo poprzez lokaln¹ przepompowniê.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe wysypisko we wsi £ê¿yce.
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11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolne, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 34 MN
2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki- podzia³ na 6 dzia³ek budowlanych
w tym adaptacja wydzielonych dzia³ek nr 143/11 i nr
143/12.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy lokalnej
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 25% a dz. nr 143/12  do 30%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu. Na stokach
wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji + u¿ytkowe poddasze licz¹c od najni¿szego punktu terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
dopuszczalnej wysokoci 8,5 m od najwy¿szego
punktu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Forma rzutu budynków  rzut prostok¹tny o stosunku boków minimum 1:1,25, wskazane stosowanie erkielów tj. osiowo wysuniêtych czêci
budynku.
5.3.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹.
Nachylenie po³aci dachowej  od 40 do 45o. Kalenice równoleg³e do ulicy.
5.5.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów i detalu, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹
lub cementow¹.
5.6.Zabudowa gospodarcza  wykluczona
5.7.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,
zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.8.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opa-
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sek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych, drzwiowych a tak¿e otworów i blend w
zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.9.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami drewnianymi. Ogrodzenie od strony projektowanej ulicy sytuowaæ w linii rozgraniczaj¹cej tej
ulicy
5.10.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2.Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Granice w³asnoci w kierunku pó³noc-po³udnie
nale¿y podkreliæ krzewami.
8.2.W celu zapobie¿enia erozji niezbêdne s¹ nasadzenia rodzimych drzew liciastych wzd³u¿ granic w
kierunku E-W równoleg³e do warstwic.
8.3.Przedogródki zagospodarowaæ zieleni¹ ozdobn¹,
wzd³u¿ ogrodzeñ stosowaæ ¿ywop³oty i pn¹cza.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd projektowanymi ulicami dojazdowymi 09KD i 010KD
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wydzieleniu geodezyjnym ulic dojazdowych oraz wykonaniu przynajmniej ich pod³o¿a.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.U¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
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budynkach i w przedogródkach pod warunkiem wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 47 RP
2. POWIERZCHNIA 12,80 ha
3. FUNKCJA
RP Uprawy rolne, ogrodnicze, sadownicze.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY RODOWISKA
4.1.Tereny bez zabudowy.
4.2.Mo¿liwoæ ogrodzenia p³otem drewnianym, a¿urowym o wysokoci 1,2 m.
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
5.1.Na terenie znajduje siê strefa ochrony archeoologicznej.
5.2.Wszelkie dzia³ania np. sadownicze wymagaj¹
uzgodnieñ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Muzeum Archeologicznym w
Gdañsku
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 48 MN, 49 MN
2. POWIERZCHNIA 2,95 ha
3. FUNKCJA
MN Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniacze i szeregowe do 3 segmentów.
Dopuszcza siê: nieuci¹¿liwe us³ugi zwi¹zane z funkcj¹
mieszkalnictwa jak: gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie projektowe, kancelarie prawnicze itp.
Funkcje wykluczone: nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki  projektuje siê wydzielenie dzia³ek przy zachowaniu granic w³asnoci  jak na rysunku planu.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 017KD
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  dla czterech dzia³ek po³o¿onych przy placyku zawrotowym  6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
dla dzia³ek od 1000,0 m2 do 20%, dla pozosta³ych
do 30%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  I kondygnacja + u¿ytkowe poddasze, do 8,5 m od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy dachu. Na stokach
wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji + u¿ytkowe poddasze licz¹c od najni¿szego punktu terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
dopuszczalnej wysokoci 8,5 m od najwy¿szego
punktu terenu do kalenicy dachu.
5.2.Poziom posadowienia parteru  do 50,0 cm n.p.t.
5.3.Rodzaj dachu  dwu lub czterospadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹.

6.
7.

8.

9.

10.
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Nachylenie po³aci dachowej  od 40 o do 45 o. Kalenice równoleg³e do ulicy 017KD.
5.4.Gara¿e  wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce. Architektura gara¿u harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów i detalu, dachy kryte dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹.
5.5.Zabudowa gospodarcza  wykluczona,
5.6.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy, zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.7.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych, drzwiowych a tak¿e otworów i blend w
zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³asnoci budynków w szczytach budynków.
5.8.Ogrodzenia  o wysokoci do 1,5 m z elementami drewnianymi. Ogrodzenie od strony projektowanej ulicy sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych
tej ulicy.
5.9.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Zakaz makroniwelacji.
7.2. Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.3.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.4.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Ogrodzenia obsadzaæ krzewami, pn¹czami. Przedogródki zagospodarowaæ zieleni¹ ozdobn¹.
8.2.W celu zapobiegania erozji zboczy nale¿y:
 zbocza obsadziæ rolinami o systemie korzeniowym stabilizuj¹cym nawierzchniê
 skanalizowaæ swobodny sp³yw wód deszczowych
8.3.Gatunki rolin  dobór gatunków rolin musi byæ
zgodny z potencjalnym siedliskiem.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd  na terenie 48MN  nale¿y przewidzieæ
dojazd do terenów rolnych po³o¿onych na zapleczu dzia³ek.
9.2.Parkingi  w obrêbie w³asnej dzia³ki. Projektowaæ
wg wskanika:
1 mp./1 mieszkañca
3 mp./100 m2 pow. us³ug
1 mp./20 zatrudnionych
9.3.Decyzje o pozwoleniu na budowê mog¹ byæ wydane po wydzieleniu geodezyjnym ulicy dojazdowej oraz wykonaniu przynajmniej jej pod³o¿a.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
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10.1.Zaopatrzenie w wodê  z projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe urz¹dzone wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Na niezabudowanych terenach u¿ytkowanie rolnicze, ogrodnicze, sadownicze.
12. INNE ZAPISY
12.1.Tereny w granicach w³asnoci mog¹ byæ u¿ytkowane przez w³acicieli budynku jako ogrody
bez prawa zabudowy poza terenem oznaczonym
symbolem MN.
12.2.Dopuszcza siê sytuowanie reklam i szyldów na
budynkach i w przedogródkach pod warunkiem
wykonania:
 projektu reklamy
 wielkoci reklamy nie przekraczaj¹cej 1,5 m2
 wysokiego poziomu graficznego i starannego
wykonawstwa
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 50 PL
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJA
PL Pla¿a wraz z umocnieniami.
Funkcje wykluczone  wszystkie poza wymienion¹ w
p. 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Umocnienia naturalne  faszyn¹ lub rolinnoci¹
nadmorsk¹, drewnem lub kamieniem.
4.2.Wyklucza siê umocnienia betonowe.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Wyklucza siê zabudowê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w obrêbie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte
w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie rezerwatu nale¿y
przestrzegaæ zasad zawartych w § 5 Zarz¹dzenia
nr 182/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia
23.XI.2000 r. w sprawie uznania za Rezerwat Przyrody Mecheliñskie £¹ki.
7.3.Funkcjonowanie k¹pieliska i pla¿y warunkowane
jest zapewnieniem czystoci wód Zatoki Gdañskiej
potwierdzonej opini¹ Pañstwowego Inspektora
Sanitarnego.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Zieleñ, chrust, faszyna  jako forma umocnienia
piaszczystego brzegu.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd ulic¹ Nadmorsk¹ i dojcia piesze.
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10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ  Nie ustala siê.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO  Nie
ustala siê.
12. INNE ZAPISY
12.1.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
12.2.Przystañ rybacka rozci¹ga siê od kilometra 96,60
do kilometra 97,10 (od planowanego mola do
kana³u ciekowego) tj. na odcinku 600 m
12.3.W obszarze przystani rybackiej obowi¹zuj¹ ograniczenia u¿ytkowania przewidziane regulaminem
przystani.
12.4.Zakaz sytuowania reklam.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 51 NO
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. FUNKCJA
NO Teren przepompowni cieków sanitarnych PS9 z
terenu wsi Mechelinki do oczyszczalni cieków Dêbogórze i przepompowni wód deszczowych wraz z separatorem substancji ropopochodnej.
W przypadku przed³u¿enia kolektora zrzutowego cieków w g³¹b morza dopuszcza siê lokalizacjê pompowni pod warunkiem wykonania oceny oddzia³ywania na
rodowisko wraz ze studiami krajobrazowymi i uzgodnienia jej z Zarz¹dem NPK, Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody i Wydzia³em Ochrony rodowiska Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY RODOWISKA
4.1.Oczyszczone wody deszczowe zgodnie z ustaw¹ z
dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne bêd¹ przet³aczane z przepompowni deszczowej ruroci¹giem t³ocznym do Zatoki Puckiej.
4.2.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte
w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
4.3.Granice terenu obsadziæ krzewami.
4.4.Z uwagi na po³o¿enie w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 110 obowi¹zuje:
 zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.
5. INNE ZAPISY
5.1.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania
i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
5.2.Dopuszcza siê korektê granic w zakresie wynikaj¹cym z niezbêdnych potrzeb technologicznych w
uzgodnieniu z Zarz¹dem NPK, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, Wydzia³em
Ochrony rodowiska Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego i z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w
Gdyni.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 52 ZP,US
2. POWIERZCHNIA 0,36 ha
3. FUNKCJA
ZP,US Zieleñ parkowa i urz¹dzenia sportowe jak boiska do gier ma³ych z wyj¹tkiem kortów.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY RODOWISKA
4.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte
w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
4.2.Nawierzchnia boisk z materia³ów przepuszczalnych.
Udzia³ powierzchni zieleni minimum 40% powierzchni dzia³ki. Od strony kana³u nasadzenie zieleni o gatunkach zgodnych z siedliskami.
4.3.Dojazd ulic¹ 04KD.
4.4.Zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych.
4.5.Z uwagi na po³o¿enie w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 110 obowi¹zuje:
 zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska
5. INNE ZAPISY
5.1.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania
i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
5.2.Przez teren mo¿e przebiegaæ ruroci¹g t³oczny odprowadzaj¹cy wody deszczowe do Zatoki Puckiej,
po ich oczyszczeniu, zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne.
5.3.Dopuszcza siê korektê zachodniej granicy w zakresie wynikaj¹cym z potrzeb technologicznych 51 NO.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 53 ZP,UR
2. POWIERZCHNIA 1,04 ha
3. FUNKCJA
ZP,UR Zieleñ parkowa i urz¹dzenia rekreacji, miejsca:
integracji spo³ecznej, festynów, plenerów malarskich,
odpoczynku z towarzysz¹cymi obiektami ma³ej architektury (³awki, stoliki, rzeby itp.) oraz przejcia piesze
i cie¿ki rowerowe.
Funkcje wykluczone  nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Nie dokonuje siê podzia³ów geodezyjnych.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê.
4.4.Procent powierzchni przyrodniczo  czynnej tj. nie
utwardzonej  winien wynosiæ 80%.
4.5.Place  przejcia piesze  o nawierzchni ¿wirowej
(¿wir grubo ziarnisty), lub z ozdobnej kostki przeroniêtej traw¹.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Wyklucza siê zabudowê.
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6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr
5/94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Zarz¹dem N.P.K. i Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody.
7.3.Z uwagi na po³o¿enie w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 110 obowi¹zuje:
 zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Istniej¹ce drzewa do bezwzglêdnego zachowania.
8.2.Nowe nasadzenia  zgodne z siedliskiem rolinnym kszta³towane w sposób umo¿liwiaj¹cy percepcjê wizualn¹ Zatoki Gdañskiej.
8.3.Projekt zagospodarowania winien byæ poprzedzony inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd ul. 04KD.
9.2.Parkowanie wzd³u¿ tej ulicy na odcinku 1/3 d³ugoci obszaru zabudowanego i tylko tam gdzie
ulica ma linie regulacyjne szerokoci 10 m.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Sieci uzbrojenia terenu projektowane s¹ w ulicy
Nadmorskiej.
10.2.Nale¿y wykonaæ owietlenie terenu latarniami
typu parkowego.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO  Nie
ustala siê.
12. INNE ZAPISY
12.1.Wyklucza siê budki i kontenery oraz sytuowanie
reklam.
12.2.Dla terenów 53, 57, 59 ZP,UR nale¿y opracowaæ
projekt zagospodarowania terenu z udzia³em
specjalisty w zakresie zieleni i kszta³towania krajobrazu.
12.3.Przez teren mo¿e przebiegaæ ruroci¹g t³oczny
odprowadzaj¹cy wody deszczowe, po ich
oczyszczeniu, do Zatoki Puckiej i zgodny z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne.
12.4.Dopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnych
z ustawowym przeznaczeniem pasa technicznego.
12.5.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i
administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 54 UT
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. FUNKCJA
UT Us³ugi turystyczne, rekreacja, obs³uga gospodarki
rybackiej.
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Dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej funkcji mieszkaniowej.
Funkcje wykluczone: agencje towarzyskie, nocne kluby.
WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Podzia³ na dzia³ki- nie wprowadza siê nowych podzia³ów na dzia³ki.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 25%.
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  jak w stanie
istniej¹cym ± 10%
5.2.Forma rzutu budynków  jak w stanie istniej¹cym
± 10%
5.3.Poziom posadowienia parteru  jak w stanie istniej¹cym
5.4.Rodzaj dachu  dwuspadowy,kryty dachówk¹ ceramiczn¹.
5.5.Gara¿  dobudowany lub wolnostoj¹cy. Architektura gara¿u harmonizuj¹ca z budynkiem mieszkalnym z u¿yciem tych samych materia³ów elewacyjnych, dach kryty dachówk¹ ceramiczn¹.
5.6.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.7.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opasek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych,
drzwiowych a tak¿e otworów i blend w zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów, sygnowanie inicja³ami w³acicieli budynków w szczytach budynków.
5.8.Ogrodzenia  drewniane o wysokoci do 1,5 m
5.9.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Budynek zaliczany jest do obiektów o najwy¿szych
wartociach historyczno architektonicznych. Obiekt
wskazany jest do zachowania i rewaloryzacji.
W przypadkach uzasadnionych z³ym stanem technicznym dopuszcza siê wymianê przy odtworzeniu kszta³tu bry³y zewnêtrznej i zachowania lub przywo³ania elementów charakterystycznych dla obiektu.
Dopuszczalne zmiany modernizacyjne  do 10%
podstawowych wymiarów.
Projekt rewaloryzacji lub przebudowy nale¿y uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
6.2.Projekty nale¿y uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte
w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Zakaz ogrzewania budynku paliwem sta³ym.
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8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Przedogródek zagospodarowaæ zieleni¹ ozdobn¹,
wzd³u¿ ogrodzenia stosowaæ ¿ywop³oty i pn¹cza.
8.2.Istniej¹ce drzewa do zachowania.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ul. Nadmorsk¹ oraz projektowanym
ci¹giem pieszo-jezdnym 33KX.
9.2.Parking  w obrêbie w³asnej dzia³ki
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
10.3.Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia.
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej sieci gazowej n.c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.5.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Zasady u¿ytkowania tymczasowego  zgodnie z
istniej¹c¹ funkcj¹ mieszkaniow¹.
12. INNE ZAPISY
12.1.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i
administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
12.2.Usytuowanie szyldów, reklam ich wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 55 GR
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJA
GR Funkcja Gospodarki Rybackiej. Zaplecze do prowadzenia rybo³ówstwa, pomieszczenie socjalne. Gastronomia (bar rybny)
Funkcje wykluczone: mieszkalnictwo.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Nie wprowadza siê podzia³ów
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê.
4.4.Procent pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 40%.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  parter z dachami stromymi. Wysokoæ parteru  3,5 m od poziomu terenu do górnej krawêdzi stropu.
5.2.Poziom posadowienia parteru  do 30 cm n.p.t.
5.3.Rodzaj dachu  dwuspadowy o nachyleniu po³aci
od 37 do 42o, kryty dachówk¹ ceramiczn¹.
5.4.Kolorystyka  dach  w odcieniach czerwieni
tynk  kolory jasne, pastelowe: kremowy, ró¿owy,zielony, bia³y
Dopuszczalne deskowanie, licowanie ceg³¹ klinkierow¹.
5.5.Detal  stosowanie form dekoracyjnych jak opa-
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sek wokó³szczytowych, wokó³ otworów okiennych, drzwiowych a tak¿e otworów i blend w
zwieñczeniach szczytów w postaci okrêgów pó³koli, kwadratów
5.6.Ogrodzenia  drewniane o wysokoci do 1,0 m.
5.7.Inne wymagania:
 Architektura o wybitnych walorach plastycznokompozycyjnych.
 Zakaz stosowania sidingu i tynków z domieszk¹ szk³a, pot³uczonych luster itp.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Z uwagi na eksponowan¹ lokalizacjê w rozwi¹zaniach architektonicznych nale¿y stosowaæ cechy
architektury regionalnej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr
5/94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Zakaz makroniwelacji.
7.3. Roboty ziemne ograniczyæ do niezbêdnego zakresu.
7.4.Zakaz ogrzewania budynków paliwem sta³ym.
7.5.Decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
 sieci wodoci¹gowej,
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 sieci elektroenergetycznej,
w ulicy obs³uguj¹cej przedmiotow¹ dzia³kê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Istniej¹ce drzewa do zachowania.
8.2.Nowe nasadzenia  zgodnie z siedliskiem.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Ulice  dojazd ul. Nadmorsk¹ oraz projektowanym
ci¹giem pieszo-jezdnym 34KX.
9.2.Parking  w ulicy Nadmorskiej oraz w obrêbie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia.
10.3.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej sieci gazowej n.c.
10.4.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.5.Odpadki  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko mieci.
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Jak w stanie istniej¹cym.
INNE ZAPISY
12.1.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i
administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
12.2.Wyklucza siê budki i kontenery oraz sytuowanie
reklam.
12.3.Dopuszcza siê szyldy zwi¹zane z funkcj¹ obiektu. Ich wielkoæ i forma powinna byæ przedstawiona w projekcie budowlanym budynku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI

1. NUMER TERENU 56 PL
2. POWIERZCHNIA 1,00 ha
3. FUNKCJA
PL Pla¿a wraz z umocnieniami. Przystañ rybacka
zgodnie z zarz¹dzeniem nr 3 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 23.09.1991 r.
Funkcje wykluczone  wszystkie poza wymienion¹ w
p. 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Umocnienia naturalne  faszyn¹ lub rolinnoci¹
nadmorsk¹, drewnem lub kamieniem.
4.2.Wyklucza siê umocnienia betonowe.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Wyklucza siê zabudowê.
5.2.Dopuszcza siê konstrukcje zwi¹zane z przystani¹
ryback¹ oraz konstrukcje umo¿liwiaj¹ce budowê
mola spacerowego pod warunkiem wczeniejszego wykonania studium oddzia³ywania na brzeg.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr
5/94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Funkcjonowanie k¹pieliska i pla¿y warunkowane
jest zapewnieniem czystoci wód Zatoki Gdañskiej
potwierdzonej opini¹ Pañstwowego Inspektora
Sanitarnego.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Zieleñ, chrust, faszyna  jako forma umocnienia
piaszczystego brzegu.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd ulic¹ Nadmorsk¹ i dojcia piesze.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ  Nie ustala siê.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO  Nie
ustala siê.
12. INNE ZAPISY
12.1.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
12.2.Przystañ rybacka rozci¹ga siê od kilometra 96,60
do kilometra 97,10 (od planowanego mola do
kana³u ciekowego) tj. na odcinku 600 m
12.3.W obszarze przystani rybackiej obowi¹zuj¹ ograniczenia u¿ytkowania przewidziane regulaminem
przystani.
12.4.Zakaz sytuowania reklam
12.5.Przez teren mo¿e przebiegaæ ruroci¹g t³oczny
odprowadzaj¹cy wody deszczowe, po ich
oczyszczeniu, do Zatoki Puckiej i zgodny z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 57 ZP,UR

Dziennik Urzêdowy
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2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. FUNKCJA
ZP,UR Zieleñ parkowa i urz¹dzenia rekreacji, miejsca:
integracji spo³ecznej, festynów, plenerów malarskich,
odpoczynku z towarzysz¹cymi obiektami ma³ej architektury (³awki, stoliki, rzeby itp.) oraz przejcia piesze
i cie¿ki rowerowe.
Funkcje wykluczone  nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Nie dokonuje siê podzia³ów geodezyjnych.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê.
4.4.Procent powierzchni przyrodniczo  czynnej tj. nie
utwardzonej  winien wynosiæ 80%.
4.5.Place  przejcia piesze  o nawierzchni ¿wirowej
(¿wir grubo ziarnisty), lub z ozdobnej kostki przeroniêtej traw¹.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Nie wprowadza siê zabudowy.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr
5/94 z dnia 08.11.1994 r. Oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
7.2.Projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Zarz¹dem N.P.K. i Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Istniej¹ce drzewa do bezwzglêdnego zachowania.
8.2.Nowe nasadzenia  zgodne z siedliskiem rolinnym kszta³towane w sposób umo¿liwiaj¹cy percepcjê wizualn¹ Zatoki Gdañskiej.
8.3.Projekt zagospodarowania winien byæ poprzedzony inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd ul. 04KD.
9.2.Parkowanie wzd³u¿ tej ulicy na odcinku 1/3 d³ugoci obszaru zabudowanego i tylko tam gdzie
ulica ma linie regulacyjne szerokoci 10 m.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Sieci uzbrojenia terenu projektowane s¹ w ulicy
Nadmorskiej.
10.2.Nale¿y wykonaæ owietlenie terenu latarniami
typu parkowego.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO  Nie
ustala siê.
12. INNE ZAPISY
12.1.Wyklucza siê budki i kontenery oraz sytuowanie
reklam.
12.2.Na terenie 57ZP,UR istniej¹cy budynek o funkcji
us³ugowo-mieszkaniowej  adaptuje siê bez prawa rozbudowy, nadbudowy.
12.3.Dla terenów 53, 57, 59 ZP,UR nale¿y opracowaæ
projekt zagospodarowania terenu z udzia³em
specjalisty w zakresie zieleni i kszta³towania krajobrazu.
12.4.Dopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnych
z ustawowym przeznaczeniem pasa technicznego.
12.5.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i ad-
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ministracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 59 ZP,UR
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. FUNKCJA
ZP,UR Zieleñ parkowa i urz¹dzenia rekreacji, miejsca:
integracji spo³ecznej, festynów, plenerów malarskich,
odpoczynku z towarzysz¹cymi obiektami ma³ej architektury (³awki, stoliki, rzeby itp.) oraz przejcia piesze i cie¿ki rowerowe.
Funkcje wykluczone  nie mieszcz¹ce siê w punkcie 3.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Nie dokonuje siê podzia³ów geodezyjnych.
4.2.Linie zabudowy obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê.
4.3.Linie zabudowy nieprzekraczalne  nie ustala siê.
4.4.Procent powierzchni przyrodniczo  czynnej tj. nie
utwardzonej  winien wynosiæ 80%.
4.5.Place  przejcia piesze  o nawierzchni ¿wirowej
(¿wir grubo ziarnisty), lub z ozdobnej kostki przeroniêtej traw¹.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Nie wprowadza siê zabudowy.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE  Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Istniej¹ce drzewa do bezwzglêdnego zachowania.
8.2.Nowe nasadzenia  zgodne z siedliskiem rolinnym kszta³towane w sposób umo¿liwiaj¹cy percepcjê wizualn¹ Zatoki Gdañskiej.
8.3.Projekt zagospodarowania winien byæ poprzedzony inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd ul. 029KD.
9.2.Parkowanie wzd³u¿ tej ulicy.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Sieci uzbrojenia terenu projektowane s¹ w ulicy
Nadmorskiej.
10.2.Nale¿y wykonaæ owietlenie terenu latarniami
typu parkowego.
11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO  Nie
ustala siê.
12. INNE ZAPISY
12.1.Wyklucza siê budki i kontenery oraz sytuowanie
reklam.
12.2.Dla terenów 53, 57, 59 ZP,UR nale¿y opracowaæ
projekt zagospodarowania terenu z udzia³em
specjalisty w zakresie zieleni i kszta³towania krajobrazu.
12.3.Dopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnych
z ustawowym przeznaczeniem pasa technicznego.
12.4.Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 60 UT
2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. FUNKCJA
UT Us³ugi turystyczne z us³ugami towarzysz¹cymi np.
stajnie lub zaplecze dla jachtingu, gastronomia, funkcje kultury. Zbiornik wodny do adaptacji i uporz¹dkowania.
Funkcje wykluczone: agencje towarzyskie, nocne kluby.
4. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Sposób zagospodarowania terenów i obiektów
wpisanych do rejestru zabytków okreli plan rewaloryzacji.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1.Zasady kszta³towania zabudowy bêd¹ okrelane
w planie rewaloryzacji jak w pkt 4.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Budynki gospodarcze wpisane s¹ do rejestru zabytków nr Rej.94 decyzj¹ z dnia 18.01.60 r.
Wszelkie dzia³ania budowlano  remontowe, a tak¿e ogrodzenia, winny uzyskaæ zgodê Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Gdañsku. Rozbudowa, nowe inwestycje, zagospodarowania terenu wymaga opracowania planu rewaloryzacji i uzgodnienia tego planu z WPKZ. Plan
rewaloryzacji winien uwzglêdniaæ uczytelnienie
uk³adu pierwotnego za³o¿enia, stwarzaæ warunki
dla w³aciwego funkcjonowania obiektów zabytkowych i przewidywaæ sposób ich rewaloryzacji.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr
5/94 z dnia 08.11.1994 r. Oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r. Zbiornik wodny nale¿y oczyciæ,
umocniæ brzegi a otoczenie odpowiednio zagospodarowaæ.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
8.1.Sposób zagospodarowania terenów i obiektów
wpisanych do rejestru zabytków okreli plan rewaloryzacji.
9. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
9.1.Dojazd ul. Nadmorsk¹.
9.2.Parkingi  na terenie 60UT w oparciu o plan rewaloryzacji.
10. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
10.1.Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej.
10.2.Odprowadzanie cieków sanitarnych  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Wyklucza siê zbiorniki bezodp³ywowe do wywo¿enia
10.3.Wody opadowe  na tereny zieleni w granicach
w³asnej dzia³ki.
10.4.Zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej i projektowanej sieci gazowej n. c.
10.5.Ciep³o  z indywidualnych ekologicznych róde³
ciep³a.
10.6.Odpadki  systematyczne wywo¿one na grupowe wysypisko we wsi £ê¿yce.
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11. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
11.1.Funkcja gospodarcza pod warunkiem uporz¹dkowania terenu.
12. INNE ZAPISY
12.1.Zbiornik wodny po oczyszczeniu mo¿e byæ wykorzystany dodatkowo jako zbiornik wody p.po¿.
Nadmiar wody nale¿y odprowadziæ ruroci¹giem
grawitacyjnym do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.
12.2.Usytuowanie szyldów, reklam ich wielkoæ i formê uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 70 KS
2. POWIERZCHNIA 0,47 ha
3. FUNKCJA
KS  Kolektor sanitarny odprowadzaj¹cy cieki z oczyszczalni cieków  Dêbogórze do Zatoki Gdañskiej.
4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
4.1.Konieczne jest zastosowanie rozwi¹zañ technicznych gwarantuj¹cych czystoæ wód Zatoki Gdañskiej, zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 Prawo
Wodne, umo¿liwiaj¹cych korzystanie z k¹pieliska
w Mechelinkach oraz zagospodarowanie rekreacyjnej strefy nadmorskiej.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA TERENÓW ZIELENI
5.1.Po stronie po³udniowej kolektora konieczne jest
wprowadzenie zieleni (krzewy) stanowi¹cej wizualn¹ izolacjê.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
6.1.Droga eksploatacyjna znajduje siê po pó³nocnej
stronie kolektora.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
1. NUMER TERENU 73 LS
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. FUNKCJA
LS  Teren lasu.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
4.1.Zasady zachowania i ochrony okrela Ustawa o
lasach z dnia 28.09.1991 r wraz z pón. zm.
5. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA
5.1.Z uwagi na po³o¿enie w otulinie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ rygory zawarte
w Rozporz¹dzeniach Wojewody Gdañskiego nr 5/
94 z dnia 08.11.1994 r. oraz nr 11/98 z dnia
02.09.1998 r.
5.2.Obowi¹zek zachowania terenu w u¿ytkowaniu naturalnym.
5.2.Z uwagi na po³o¿enie w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych 110 obowi¹zuje:
 zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 01KL1/2
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. FUNKCJA KL Ulica Szkolna  lokalna wraz z pêtl¹ autobusow¹
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zmienna 9,5 ¸ 15,0 m
5. SZEROKOÆ JEZDNI  6 m
6. CHODNIK  Obustronny o zmiennej szerokoci
7. PARKOWANIE  Nie ustala siê
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
W rejonie 10MN nale¿y zlikwidowaæ skarpê znajduj¹c¹ siê w liniach regulacyjnych ulicy w celu umo¿liwienia wjazdu na przylegaj¹ce do ulicy dzia³ki.
Szlak historyczny.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

NUMER TERENU 02KL1/2
POWIERZCHNIA 1,11 ha
FUNKCJA KL Ul. Do Morza  lokalna
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Na odcinkach przylegaj¹cych do terenów zainwestowanych 20,0 m
Na pozosta³ym w kierunku Pierwoszyna 15,0 m.
SZEROKOÆ JEZDNI  6 m
CHODNIKI  Obustronne w rejonie przekroju ulicznego.
PARKOWANIE  W zatokach w rejonie przekroju ulicznego.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W przekrój uliczny wprowadziæ zieleñ nisk¹ i wysok¹
o gatunkach odpornych na zanieczyszczenie rodowiska.
INNE ZAPISY
Na odcinku przebiegaj¹cym przez teren zabudowany
nale¿y zastosowaæ przekrój uliczny na pozosta³ym
drogowy. Wzd³u¿ ulicy projektuje siê cie¿kê rowerow¹ o szerokoci 2,5 m.
Szlak historyczny.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

1.
2.
3.
4.

NUMER TERENU 03KD1/2
POWIERZCHNIA 0,30 ha
FUNKCJA KD Ulica Falista  dojazdowa
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH  8,0 m

Poz. 1248

5.
6.
7.
8.

SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
CHODNIK  Jednostronny od strony po³udniowej.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY  Poszerzenie ul. Falistej  jak na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 04KD1/2
2. POWIERZCHNIA 0,40 ha
3. FUNKCJA KD Ulica Nadmorska  dojazdowa zakoñczona placem do zawracania
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zmienna 7,0 ¸ 10,0 m. Pêtla nawrotowa 13,5 x 13,5m
5. SZEROKOÆ JEZDNI  6,0 m
6. CHODNIK  Jednostronny, nie mniejszy ni¿ 2,0 m usytuowany od strony zabudowy.
7. PARKOWANIE
Dopuszcza siê zatoki postojowe na odcinku 1/3 d³ugoci obszaru zabudowanego i tylko tam gdzie ulica
ma linie regulacyjne szer. 10 m
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I
MELIORACYJNYCH
Wody opadowe i drena¿owe odprowadzane bêd¹ do
projektowanej kanalizacji deszczowej.
W ulicy projektowany jest kolektor deszczowy zbieraj¹cy tak¿e wody drena¿owe.
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Szlak historyczny. Nawierzchnia kamienna. Koniecznoæ prze³o¿enia gazoci¹gu i wodoci¹gu w pas chodnika. Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego.
Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji morskiej z 1991 r., wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 06KD1/2
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. FUNKCJA KD Ulica Marynarzy  dojazdowa z placem
do zawracania
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH  8,0 m
Plac do zawracania wydzielony geodezyjnie w stanie
istniej¹cym.
5. SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
6. CHODNIKI  Dwustronny o szerokoci 2 x 1,5 m
7. PARKOWANIE  Nie ustala siê
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  Do
kanalizacji deszczowej
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9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 07KD1/2
2. POWIERZCHNIA 0,08 ha
3. FUNKCJA KD Ulica Kapitañska dojazdowa zakoñczona place do zawracania
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
8,0 m
Plac do zawracania 13,5x13,5m.
5. SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
6. CHODNIKI  Dwustronny o szerokoci 2 x 1,5 m
7. PARKOWANIE  Nie ustala siê
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 08KD1/2
POWIERZCHNIA 0,37 ha
FUNKCJA KD Ulica Stoczniowców  dojazdowa
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
10,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
CHODNIK  Dwustronny o szerokoci 2 x 2,5 m
PARKOWANIE  Nie ustala siê
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
Na odcinku od ulicy 010KD1/2 do granicy opracowania nale¿y przewidzieæ cie¿kê rowerow¹ o szerokoci 2,5 m(cie¿ka razem z chodnikiem)
W koñcowym odcinku ulicy na granicy Pierwoszyna
zatoka do parkowania.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

1. NUMER TERENU 09KD1/2
2. POWIERZCHNIA 1,17 ha
3. FUNKCJA KD Ulica dojazdowa wraz z placami przy ul.
Stoczniowców i placem przy przejciu dla pieszych
023KXP.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
12,0 m
5. SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
6. CHODNIKI  Dwustronny o szerokoci 2 x 2,0 m oraz
pasy zieleni o szer. 2 x 1,5 m
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7. PARKOWANIE  Nie ustala siê
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W przekroju ulicznym przewidzieæ zieleñ nisk¹ i wysok¹ o gatunkach odpornych na zanieczyszczenia.
10. INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 010KD1/2
2. POWIERZCHNIA 0,37 ha
3. FUNKCJA KD Ulica Wielopole dojazdowa wraz z
placem do zawracania, placem przy 31MN,U oraz
cie¿k¹ rowerow¹ na odcinku od ul. Do Morza do
08KD1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
10,0m i 12,0m
Plac do zawracania 13,5x13,5m
5. SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
6. CHODNIK  Dwustronny. W przekroju 12,0m o szerokoci 2 ? 2,5 m
7. PARKOWANIE  Nie ustala siê
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W przekroju ulicznym 12,0 m przewidzieæ zieleñ nisk¹ i wysok¹ o gatunkach odpornych na zanieczyszczenia.
10. INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 011KD1/2
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. FUNKCJA KD Ulica dojazdowa wraz z placem do zawracania
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
8,0 m
Plac do zawracania 13,5 x 20,0m
5. SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
6. CHODNIK  Dwustronny o szerokoci 2 x 1,5 m
7. PARKOWANIE  Nie ustala siê
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 012KD1/2
2. POWIERZCHNIA 0,076 ha
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3. FUNKCJA KD Ulica Na Zboczu  dojazdowa z placem do zawracania
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
7,0 m
Plac do zawracania 13,5x13,5m
5. SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
6. CHODNIK  Jednostronny o szerokoci 1,5 m
7. PARKOWANIE  Nie ustala siê
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY  Poszerzenie ulicy jak na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 017KD1/2
2. POWIERZCHNIA 0,46 ha
3. FUNKCJA KD Ulice dojazdowe z placami do zawracania i zieleni¹ oraz placem centralnym i zieleni¹ towarzysz¹c¹.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
10,0 m
Place do zawracania 22,0 x 22,0 m
5. SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
6. CHODNIK  Dwustronny o szerokoci 2 x 2,5 m
7. PARKOWANIE  Nie ustala siê
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Na placach wprowadziæ zieleñ nisk¹ i wysok¹ o gatunkach odpornych na zanieczyszczenia.
10. INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 023KXP
POWIERZCHNIA 0,04 ha
FUNKCJA KXP Ci¹g pieszy wraz ze schodami.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
5,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIK  Nie ustala siê
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

1. NUMER TERENU 024KX
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2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. FUNKCJA KX Ci¹g pieszo-jezdny zakoñczony pêtl¹
nawrotow¹ 13,5m x 13,5 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
5,0 m
5. SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
6. CHODNIKI  Nie ustala siê.
7. PARKOWANIE  Nie ustala siê.
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 025KXP
POWIERZCHNIA 0,03 ha
FUNKCJA KXP Ci¹g pieszy.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
5,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 026KD1/2
POWIERZCHNIA 0,064 ha
FUNKCJA KD Ulica dojazdowa
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
8,0 m
Place do zawracania 13,5 m x 13,5 m
SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
CHODNIK  Dwustronny
PARKOWANIE  Nie ustala siê
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

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

NUMER TERENU 027KX
POWIERZCHNIA 0,02 ha
FUNKCJA KX Ci¹g pieszo-jezdny.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH  5,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
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7. PARKOWANIE  Nie ustala siê.
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 028KXP
POWIERZCHNIA 0,01 ha
FUNKCJA KXP Ci¹g pieszy ze schodami.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
4,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

1. NUMER TERENU 029KD1/2
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. FUNKCJA KD Ulica dojazdowa z miejscami postojowymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 12,0 m
5. SZEROKOÆ JEZDNI  5,0 m
6. CHODNIK  Jednostronny szerokoci 2,0 m.
7. PARKOWANIE  w zatoce postojowej
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Ulica o charakterze krajobrazowym.
10. INNE ZAPISY
Nawierzchnia brukowa.
Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji
morskiej z 1991 r., wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NUMER TERENU 030KXP
POWIERZCHNIA 0,01 ha
FUNKCJA KXP Ci¹g pieszy ze schodami.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH  5,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
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8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY  Nawierzchnia brukowa.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 031KX
POWIERZCHNIA 0,031 ha
FUNKCJA KX Ci¹g pieszo-jezdny.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
5,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY  Nawierzchnia brukowa.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 032KXP
POWIERZCHNIA 0,054 ha
FUNKCJA KXP Ci¹g pieszy.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
Zgodnie z istniej¹cym wydzieleniem.
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY  Szlak historyczny. Ogrodzenie  drewniane.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 033KX
POWIERZCHNIA 0,012 ha
FUNKCJA KX Ci¹g pieszo-jezdny.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
5,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
Nawierzchnia brukowa.
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Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji
morskiej z 1991 r., wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 034KX
POWIERZCHNIA 0,012 ha
FUNKCJA KX Ci¹g pieszo-jezdny.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
5,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
Nawierzchnia brukowa.
Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji
morskiej z 1991 r., wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 035KXP
POWIERZCHNIA 0,01 ha
FUNKCJA KXP Ci¹g pieszy.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
6,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
Nawierzchnia kamienna.
Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji
morskiej z 1991 r., wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

1. NUMER TERENU 036KX
2. POWIERZCHNIA 0,084ha
3. FUNKCJA KX Ci¹g pieszo-jezdny wraz z placem do
zawracania.

Poz. 1248

4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
5,0 m
Plac do zawracania 13,5 m x 13,5 m.
5. SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
6. CHODNIKI  Nie ustala siê.
7. PARKOWANIE  Nie ustala siê.
8. ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
Nawierzchnia brukowa.
Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji
morskiej z 1991 r., wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 037KX
POWIERZCHNIA 0,02 ha
FUNKCJA KX Ci¹g pieszo-jezdny.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
5,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
Nawierzchnia brukowa.
Teren po³o¿ony w obrêbie pasa nadbrze¿nego. Zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich RP i administracji
morskiej z 1991 r., wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMER TERENU 040KX
POWIERZCHNIA 0,01 ha
FUNKCJA KX Ci¹g pieszo-jezdny.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH 
5,0 m
SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
INNE ZAPISY  Nie ustala siê.

Poz. 1248
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊCI WSI MECHELINKI
DLA DRÓG I ULIC
1.
2.
3.
4.

NUMER TERENU 041KX, 042KX
POWIERZCHNIA 0,03 ha
FUNKCJA KX Ci¹g pieszo-jezdny.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH  5,0 m

5.
6.
7.
8.
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SZEROKOÆ JEZDNI  Nie ustala siê.
CHODNIKI  Nie ustala siê.
PARKOWANIE  Nie ustala siê.
ZASADY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Do kanalizacji deszczowej
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA  Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY  Nie ustala siê.
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