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2123

§2

UCHWA£A Nr VI/30/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 marca 2003 r.

1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej okrela za³¹cznik nr 3*.
2. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ
okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych uchwala siê w wysokoci
39.940 z³.

w sprawie zakwalifikowania do kategorii dróg gminnych
publicznych ulic na terenie gminy Debrzno.
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.) i art. 7 ust 1, 2, 3 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. finansach drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zalicza siê do kategorii dróg publicznych gminnych
nastêpuj¹ce ulice:
 Adama Rapackiego,
 Cicha,
 Lena.
2. Za³¹cznikiem do uchwa³y jest opinia Starostwa Powiatowego w Cz³uchowie zgodnie art. 7 pkt 2 ustawy o drogach publicznych*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

§3
1. Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
2. Ustala siê plan przychodów i wydatków rodka specjalnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
3. Ustala siê dotacjê dla instytucji kultury w wysokoci
82.216 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
§4
1. Powsta³y deficyt bud¿etowy w wysokoci 200.000 z³
bêdzie pokryty kredytem z Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska w Warszawie.
§5
1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
 zaci¹gania kredytu w wysokoci 400.000 z³. na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego
deficytu bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego,
 dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami.
§6
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2124
UCHWA£A Nr VII/41/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Stary Targ na rok
2003.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 71 ze zm.) , art. 48 ust 1 pkt 1 art. 122,
128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 11.128.240 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr1* do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 11.195.240 z³ i rozchody w wysokoci 133.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr2*
z tego:
a) wydatki bie¿¹ce
8.980.466 z³
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
5.132.902 z³
b) dotacje
984.667 z³
c) wydatki maj¹tkowe
1.230.107 z³

2125
UCHWA£A Nr VIII/43/2003
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2002 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Targ z tego tytu³u.
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 oraz zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co
nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy, bior¹c pod uwagê pozytywn¹ opiniê Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania bud¿etu gminy Stary
Targ i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za
rok 2002 oraz dysponuj¹c pozytywn¹ opini¹ Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdañsku, rada Gminy Stary Targ
postanawia udzieliæ absolutorium Wójtowi Gminy Stary
Targ z tego tytu³u.

 5595 
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§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej og³oszenia.
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morskiego, przy czym podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Gminy Stary Targ.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2126
UCHWA£A VIII/47/2003
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad sprzeda¿y lokali u¿ytkowych z zasobów mienia gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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 zgodnie
z art. 34 ust. 6, art. 68 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U.
Nr 46, poz. 543) Rada Gminy w Starym Targu uchwala,
co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na sprzeda¿ budynków i lokali u¿ytkowych wytypowanych do sprzeda¿y z zasobów mienia
gminy z jednoczesnym zbyciem udzia³u do gruntu wg.
nastêpuj¹cych zasad.
1. Sprzeda¿ w drodze jednorazowej sp³aty ceny nabycia:
a) przy wykupie lokali u¿ytkowych udziela siê 50% obni¿ki od ich wartoci.
2. Sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego na raty:
a) przy wykupie lokalu u¿ytkowego na raty udziela siê
30% obni¿ki od ich wartoci,
b) do 3 lat sp³ata w ratach rocznych z oprocentowaniem równym stopie procentowej redyskonto weksli stosowanej przez NBP,
c) termin sp³aty do 31 marca ka¿dego roku w przypadku zw³oki w sp³atach liczone bêd¹ odsetki wg zasad
przewidzianych pod lit. a,
d) pierwsza wp³ata przed aktem notarialnym minimum
20% wartoci lokalu.
3. Bonifikata o której mowa w ust. 1 dotycz¹ najemców
lub dzier¿awców którym przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu lokali u¿ytkowych na zasadach przewidzianych
w ustawie o gospodarce nieruchomociami.
§2
1. Niezale¿nie od bonifikat przyznanych na zasadach przewidzianych w § 1, nabywcy lokali u¿ytkowych ponosiæ
bêd¹ koszty zwi¹zane z wycen¹ lokalu u¿ytkowego,
podzia³em, wznowieniem granic oraz kosztami zawarcia umowy notarialnej.
2. Przy sprzeda¿y nieruchomoci w drodze przetargów
nabywcy ponosiæ bêd¹ koszty zwi¹zane z wycen¹,wznowieniem granic podzia³em nieruchomoci oraz
kosztami zawarcia aktu notarialnego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Targ.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-

2127
UCHWA£A Nr X/59/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72, poz. 747) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków  obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy Stary Targ, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Gminy
K. Knapik
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/59/03
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 26 czerwca 2003 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
NA TERENIE GMINY STARY TARG
Spis treci:
Czêæ I  CZÊÆ OGÓLNA.
Rozdzia³ I  Postanowienia ogólne.
Czêæ II  DOSTARCZANIE WODY.
Rozdzia³ II  Obowi¹zki i prawa Przedsiêbiorstwa.
Rozdzia³ III  Prawa i obowi¹zki odbiorcy.
Rozdzia³ IV  Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej.
Rozdzia³ V  Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów
z odbiorcami wody.
Rozdzia³ VI  Zasady rozliczania nale¿noci za dostarczon¹ wodê.
Rozdzia³ VII  Przerwy i ograniczenia w ci¹g³oci dostawy wody  przypadki szczególne.
Czêæ III  ODPROWADZANIE CIEKÓW.
Rozdzia³ VIII  Obowi¹zki i prawa Przedsiêbiorstwa.
Rozdzia³ IX  Prawa i obowi¹zki dostawcy cieków.
Rozdzia³ X  Warunki przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej.
Rozdzia³ XI  Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów
z dostawc¹ cieków.
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Rozdzia³ XII  Zasady rozliczania nale¿noci za odbiór cieków.
Rozdzia³ XIII  Przerwy i ograniczenia w ci¹g³oci wiadczonych us³ug kanalizacyjnych  przypadki szczególne.
Rozdzia³ XIV  Postanowienia koñcowe.
Czêæ I  CZÊÆ OGÓLNA
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków na
terenie Gminy Stary Targ.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody urz¹dzeniami w³asnymi i dzier¿awionymi.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odbiorze
i dostarczaniu cieków do oczyszczalni cieków.
4. Odbiorc¹ us³ug  w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
umowy z Przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym.
5. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne  przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków, oraz gminne jednostki
organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej,
prowadz¹ce tego rodzaju dzia³alnoæ.
§2
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

Poz. 2127
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Celem niniejszego regulaminu jest okrelenie:
praw i obowi¹zków Przedsiêbiorstwa oraz odbiorców
us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczonych
przez Przedsiêbiorstwo, wynikaj¹cych z ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy,
poziomu us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków,
szczegó³owych warunków i trybu zawierania umów
z odbiorcami us³ug,
sposobu rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach,
warunków przy³¹czenia do sieci,
technicznych warunków okrelaj¹cych mo¿liwoæ dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,
sposobu postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej cieków,
standardów obs³ugi odbiorców us³ug, a w szczególnoci sposoby za³atwienia reklamacji oraz wymiany
informacji dotycz¹cych zak³óceñ w dostawie wody i odprowadzaniu cieków.

Czêæ II  DOSTARCZANIE WODY
Rozdzia³ II
Obowi¹zki i prawa Przedsiêbiorstwa
§3
Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek:
1) dostarczaæ z sieci wodoci¹gowej Przedsiêbiorstwa
wodê odbiorcy do zaworu za wodomierzem g³ównym
w sposób ci¹g³y, na podstawie zawartej z nim umowy
ustalonej wed³ug zasad okrelonych niniejszym Regulaminem, a w szczególnoci zapewniæ dostawê wody
o wymaganym cinieniu oraz odpowiedniej jakoci,
2) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody,
3) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej (wraz z czêci¹ przy³¹cza do zaworu g³ównego za
wodomierzem je¿eli przy³¹cze jest w³asnoci¹ Przedsiêbiorstwa) oraz dokonywaæ napraw na swój koszt, z
wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ powsta³ych z przyczyn
le¿¹cych po stronie odbiorcy wody,
4) zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ hydrantów ulicznych
bêd¹cych w eksploatacji Przedsiêbiorstwa,
5) zainstalowaæ i utrzymaæ wodomierz g³ówny na koszt
Przedsiêbiorstwa,
6) wydawaæ odpowiednie warunki techniczne niezbêdne
do pod³¹czenia instalacji wodoci¹gowej budynku do
sieci wodoci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji Przedsiêbiorstwa oraz uzgodniæ w ci¹gu 14 dni przed³o¿on¹
przez inwestora dokumentacjê techniczn¹,
7) przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej
siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli s¹
spe³nione warunki przy³¹czenia okrelone w niniejszym
Regulaminie oraz istniej¹ mo¿liwoci techniczne wiadczonych us³ug i zawrzeæ z ni¹ umowê o zaopatrzenie
w wodê,
8) w przypadku usuwania awarii przywróciæ teren do stanu pierwotnego.
§4
Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1) wstêpu, za okazaniem pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Kierownika Przedsiêbiorstwa, na terenie
nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w
lokalu i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania
badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw lub wymiany urz¹dzeñ bêd¹cych w posiadaniu
Przedsiêbiorstwa, odciêcia dostaw wody oraz wykonania innych czynnoci niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania urz¹dzeñ,
2) wejcie na teren posesji (w pasie o szerokoci 3 m na
przebiegu przy³¹cza wodoci¹gowego) w celu usuniêcia awarii.
Rozdzia³ III
Prawa i obowi¹zki odbiorcy
§5
Odbiorca us³ug ma prawo:
1) do dostawy wody o odpowiednim cinieniu i odpowiedniej jakoci,
2) zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysokoci i naliczonych op³at za wodê,
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3) ¿¹daæ od Przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,
4) domagaæ siê odszkodowania za udokumentowane
szkody powsta³e w zwi¹zku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê, z
wyj¹tkiem o którym mowa w § 4 pkt 2,
5) uzyskaæ wskazania zastêpczych róde³ zaopatrzenia w
wodê w przypadku przerw w dostawie wody, wynikaj¹cych z Rozdzia³u VII niniejszego Regulaminu.
§6
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do:
1) zapewnienia niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych na swój koszt, chyba ¿e umowa bêdzie stanowiæ inaczej,
2) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w taki sposób aby
wykluczyæ mo¿liwoæ wystêpowania zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci wodoci¹gowej, a w szczególnoci:
 unikniêcia uderzeñ hydraulicznych;
 wyeliminowania mo¿liwoci wyst¹pienia ska¿enia
bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na
skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej
lub powrotu ciep³ej wody;
3) prawid³owego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczeñ lub studni wodoci¹gowej, w której umieszczony
jest wodomierz g³ówny;
4) umo¿liwienia dostêpu pracownikom Przedsiêbiorstwa
(po okazaniu legitymacji s³u¿bowej lub pisemnego
upowa¿nienia) do wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu w celu dokonania
odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów,
przeprowadzenia przegl¹dów, napraw i wymiany urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a tak¿e kontroli ich funkcjonowania;
5) pokrycia kosztów sprawdzenia wodomierza, o których
mowa w § 5 pkt 3 w przypadku stwierdzenia jego prawid³owego dzia³ania.
§7
Odbiorcy us³ug zabrania siê w szczególnoci:
1) u¿ywania wody dostarczanej z sieci wodoci¹gowej niezgodnie z umow¹ zawart¹ z Przedsiêbiorstwem,
2) odsprzedawania wody, chyba ¿e zawarta umowa z
Przedsiêbiorstwem stanowi inaczej,
3) poboru wody przed wodomierzem,
4) dokonywania na przy³¹czach dzia³añ innych, ni¿ zamykanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych,
5) przemieszczania wodomierza, zak³ócenia jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on,
6) wykorzystywania sieci wodoci¹gowej b¹d instalacji
wodoci¹gowej do uziemienia urz¹dzeñ elektrycznych,
7) lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzanie drzew
i krzewów na przy³¹czach i sieciach wodoci¹gowych
w pasie o szerokoci 3 m (po 1,5 m od ich osi),
8) posiadania spiêæ przewodów wodoci¹gu publicznego
z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ zasilan¹ ze studni przydomowych.
§8
Naruszenie postanowieñ § 6 i 7 poci¹ga za sob¹ mo¿liwoæ wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody przez
Przedsiêbiorstwo. Wypowiedzenie winno byæ poprzedzo-
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ne pouczeniem odbiorcy o nieprawid³owoci jego postêpowania i wezwaniem do zaprzestania naruszeñ i wynikaj¹cych z tego konsekwencjach.
Rozdzia³ IV
Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
§9
Na pisemny wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej wraz z udokumentowaniem
tytu³u prawnego do korzystania z obiektu oraz szkicom
sytuacyjnym w stosunku do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest okreliæ warunki
techniczne na przy³¹czenie do sieci w terminie 14 dni od
otrzymania wniosku.
§ 10
1. W przypadku wykonania nowego przy³¹cza, dostarczanie wody uzale¿nione jest od terminu zakoñczenia oraz
od dokonania odbioru tych prac i zawarcia umowy na
dostarczanie wody przez Przedsiêbiorstwo, jednak¿e
nie póniej ni¿ w ci¹gu 15 dni od daty podpisania umowy.
2. Realizacja budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego odbywa siê na koszt osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do
sieci w oparciu o wydane warunki techniczne.
3. Dokumentacja techniczna nowego przy³¹cza wymaga
uzgodnienia z Przedsiêbiorstwem.
4. O terminie przyst¹pienia do robót odbiorca zobowi¹zany jest powiadomiæ Przedsiêbiorstwo na 7 dni przed
ich rozpoczêciem.
§ 11
1. Dostarczanie wody dla odbiorcy, w przypadku okresowo nieczynnych przy³¹czy nastêpuje maksymalnie
w ci¹gu 15 dni od daty podpisania umowy,po uprzednim zamontowaniu wodomierza.
2. Uruchomienia przy³¹cza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje wy³¹cznie Przedsiêbiorstwo po op³aceniu przez
odbiorcê us³ug kosztów tego uruchomienia.
§ 12
Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane zapewniæ realizacjê
budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych ustalonych przez gminê w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.
Rozdzia³ V
Zasady zawierania
i rozwi¹zywania umów z odbiorcami wody
§ 13
1. Dostarczanie wody odbywa siê na podstawie umowy
o zaopatrzenie w wodê zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a odbiorc¹ us³ug.
2. Podpisanie umowy z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci nastêpuje po uprzednim z³o¿eniu przez ni¹ pisemnego wniosku.
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§ 14

§ 20

1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, któr¹ posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda, albo z osob¹ która
korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie
prawnym.
2. Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
3. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, Przedsiêbiorstwo zawiera umowy bezporednio z osobami korzystaj¹cymi z lokali, po spe³nieniu nastêpuj¹cych wymogów:
 wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
 mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
 wnioskodawca ustali³ sposób rozliczeñ ró¿nic miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania; w przypadku, gdy za ró¿nice
wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami w lokalach p³aciæ bêdzie korzystaj¹cy z lokalu wymagana jest pisemna jego zgoda,
 uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw
wody w pozosta³ych lokalach.
4. Zak³ad mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z osobami korzystaj¹cymi z lokali, o których mowa w ust. 1
i 2, równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 3.

W przypadku przejciowej niesprawnoci wodomierza
iloæ dostarczanej wody ustala siê w oparciu o zu¿ycie
wody w ostatnich 6 miesi¹cach poprzedzaj¹cych unieruchomienie wodomierza.

§ 15

§ 21
Naliczanie nale¿noci odbywa siê na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody.
§ 22
Okresy obrachunkowe mog¹ byæ od 1 miesi¹ca do
3 miesiêcy.
§ 23
Tryb ustalania cen i stawek op³at okrelonych w taryfie reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków.
§ 24
Otrzyman¹ fakturê VAT za wodê odbiorca wody zobowi¹zany jest zap³aciæ w terminie okrelonym w fakturze.
§ 25
Zw³oka w uregulowaniu nale¿noci poci¹ga za osob¹
naliczanie odsetek ustawowych.
§ 26
Zg³oszenie reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noci. Nadp³ata podlega zaliczeniu na
poczet przysz³ych nale¿noci, chyba ¿e odbiorca z³o¿y
pisemny wniosek o zwrot.
§ 27

Rozdzia³ VI
Zasady rozliczania nale¿noci za dostarczon¹ wodê

1. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ (wstrzymaæ) dostawê
wody, je¿eli:
 przy³¹cze wodoci¹gowe wykonano niezgodnie z
przepisami prawa,
 odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
 zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest
bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych albo pominiêtych wodomierzach.
2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do równoczesnego
udostêpniania zastêpczego punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania
o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Przedsiêbiorstwo o zamiarze odciêcia dostawy wody
oraz o miejscach i sposobie udostêpniania zastêpczych
punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta Gminy oraz odbiorcê us³ug
co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem
odciêcia dostaw wody.

§ 19

§ 28

Rozliczenie zu¿ycia wody odbywa siê w oparciu o odczyty wodomierza g³ównego na przy³¹czu lub w przypadku braku wodomierza na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia wody zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków.

Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przy³¹cza nastêpuje po udokumentowaniu przez odbiorcê uiszczenia nale¿nych kwot wraz z ustawowymi odsetkami,
op³aceniu kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo
zwi¹zanych z zamkniêciem i otwarciem przy³¹cza oraz
zawarcia nowej umowy.

Miejscem dostarczania wody przez Przedsiêbiorstwo
jest zawór za wodomierzem g³ównym.
§ 16
Umowy zawierane s¹ na czas okrelony lub nie okrelony z mo¿liwoci¹ wypowiedzenia ich przez strony z
zachowaniem 3  miesiêcznego terminu wypowiedzenia.
§ 17
Po up³ywie terminu wypowiedzenia Przedsiêbiorstwo
zaniecha dostarczania wody i mo¿e zastosowaæ rodki
techniczne uniemo¿liwiaj¹ce jej pobór.
§ 18
W przypadku zmiany w³aciciela nieruchomoci nastêpuje wyganiêcie umowy w terminie 7  dniowym od
dnia pisemnego powiadomienia dostawcy wody.
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Rozdzia³ VII
Przerwy i ograniczenia
w ci¹g³oci dostawy wody  przypadki szczególne
§ 29
1. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody mo¿e mieæ
miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac
konserwacyjno  remontowych.
2. O planowanych przerwach w dostawie wody Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest powiadomiæ odbiorcê
wody najpóniej na dwa dni przed planowanym terminem, w sposób zwyczajowo przyjêty w Przedsiêbiorstwie.
3. W razie przerwy przekraczaj¹cej 12 godzin, Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt poboru
wody informuj¹c odbiorcê o jego lokalizacji.
§ 30
Wstrzymanie lub ograniczenie dop³ywu wody mo¿e
nast¹piæ tak¿e decyzj¹ dyrektora regionalnego zarz¹du
gospodarki wodnej wydan¹ na podstawie art. 88 ustawy
Prawo wodne.
§ 31
Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e
nast¹piæ równie¿ w przypadku:
1) braku wody na ujêciu,
2) zanieczyszczeniu wody na ujêciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,
3) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych.
§ 32
W okresie trwania klêski ¿ywio³owej, w przypadku gdy
dosz³o do zanieczyszczenia wody, Przedsiêbiorstwo mo¿e
wprowadziæ ograniczenia w dostarczaniu wody, po
uprzednim zawiadomieniu odbiorców us³ug poprzez
og³oszenie w rodkach masowego przekazu b¹d przez
obwieszczenie.
Czêæ III  ODPROWADZANIE CIEKÓW
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki i prawa Przedsiêbiorstwa
§ 33
Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek:
1) przyj¹æ do systemu kanalizacyjnego Przedsiêbiorstwa
cieki bytowe, komunalne oraz przemys³owe od dostawców cieków na podstawie zawartej z nimi umowy, wg zasad okrelonych niniejszym Regulaminem, a
w szczególnoci zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania cieków ci¹g³ych, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ odprowadzonych cieków, z wyj¹tkiem uzasadnionych
przypadków okrelonych w rozdziale XII niniejszego
Regulaminu,
2) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci kanalizacyjnej
wraz z czêci¹ przy³¹cza bêd¹cego na maj¹tku Przedsiêbiorstwa oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw na
swój koszt, z wyj¹tkiem usuwania zatorów i uszkodzeñ
spowodowanych przez dostawcê cieków,
3) kontroli przestrzegania warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
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4) kontrolowaæ odprowadzane cieki pod wzglêdem ich
zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi normami oraz sygnalizowaæ w³aciwym w³adzom o wszelkich zagro¿eniach
spowodowanych przez dostawcê cieków na skutek
przekroczenia tych norm,
5) w przypadku usuwania awarii przywróciæ teren do stanu pierwotnego.
§ 34
Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1) wstêpu, za okazaniem pisemnego upowa¿nienia, na
teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto
korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego lub odciêcia przy³¹cza kanalizacyjnego,
2) kontrolowaæ stan techniczny przy³¹cza w czasie eksploatacji,
3) wejcie na teren posesji (w pasie o szerokoci 5 m na
przebiegu przy³¹cza) w celu usuniêcia awarii,
4) obci¹¿aæ dostawcê cieków kosztami wykonanych
przez siebie kontroli i analiz je¿eli zostanie stwierdzone nieprawid³owe eksploatowanie przy³¹czy i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych.
Rozdzia³ IX
Prawa i obowi¹zki dostawcy cieków
§ 35
Dostawca cieków ma prawo:
1) do ci¹g³ego odbioru cieków,
2) zg³aszaæ reklamacje dotycz¹ce wysokoci naliczonych
op³at za cieki,
3) domagaæ siê odszkodowania za udokumentowane
szkody powsta³e z winy Przedsiêbiorstwa w zwi¹zku
z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, z wyj¹tkiem § 34 pkt 3,
4) do zainstalowania i utrzymania na w³asny koszt urz¹dzenia pomiarowego.
§ 36
Dostawca cieków jest zobowi¹zany do:
1) zapewnienia niezawodnego dzia³ania, na swój koszt,
posiadanych urz¹dzeñ i przy³¹czy kanalizacyjnych
z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie, chyba ¿e umowa stanowi inaczej,
2) zapewnienie dostêpu pracownikom Przedsiêbiorstwa
do studzienki rewizyjnej w celu kntrolnego pobierania
cieków do analizy laboratoryjnej,
3) przeprowadzania kontroli przez pracowników Przedsiêbiorstwa instalacji kanalizacyjnej i urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych,
4) powiadamiania Przedsiêbiorstwa o posiadanych w³asnych ujêciach wody w celu umo¿liwienia prawid³owego obliczania nale¿noci za odbiór cieków,
5) wykonywania uszczelnieñ oraz zamontowania na swój
koszt niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed
cofniêciem siê cieków z sieci kanalizacyjnej,
6) wykorzystywania swojego przy³¹cza wy³¹cznie na u¿ytek w³asny tylko do cieków komunalnych chyba, ¿e
zawarta umowa stanowi inaczej,
7) likwidacji na swój koszt instalacji, za pomoc¹ których
odprowadza³ cieki do zbiorników bezodp³ywowych,
do czasu w³¹czenia do sieci kanalizacyjnej,
8) stosowania takich rozwi¹zañ technicznych, które unie-
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mo¿liwiaj¹ bezporednie po³¹czenie instalacji wodoci¹gowej z instalacj¹ kanalizacyjn¹,
9) dostawcy cieków zabrania lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na przy³¹czach i sieciach kanalizacyjnych w pasie o szerokoci
3 m (po 1,5 m od ich osi),
10) zabrania siê dostawcom cieków wprowadzania do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
 wód opadowych i wód drena¿owych do kanalizacji sanitarnej,
 odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych, a w szczególnoci ¿wiru, pisaku, popio³u,
szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, cinkow skór,
tekstyliów, w³ókien nawet je¿eli znajduj¹ siê one
w stanie rozdrobnionym,
 odpadów p³ynnych nie mieszaj¹cych siê z wod¹,
a w szczególnoci sztucznych ¿ywic, lakierów, mas
bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych,
 substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85oC,
a w szczególnoci benzyn, nafty, oleju opa³owego
i karbidu,
 substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoci mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków,
cyjanku oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru,
 odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków
z kiszonek.
§ 37
Dostawca cieków przemys³owych wprowadzanych do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych jest obowi¹zany do:
1) niezw³ocznego powiadomienia w³aciciela urz¹dzeñ
kanalizacyjnych o awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
w celu podjêcia odpowiednich przedsiêwziêæ zmniejszenia skutków awarii,
2) instalowania niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki przemys³owe cieki przemys³owe i prawid³owej eksploatacji tych urz¹dzeñ,
3) umo¿liwienie w³acicielowi urz¹dzeñ kanalizacyjnych
dostêpu w ka¿dym czasie do miejsc kontroli iloci
i jakoci cieków przemys³owych wprowadzanych
do tych urz¹dzeñ oraz przeprowadzania kontroli sieci
i urz¹dzeñ do podczyszczania cieków bêd¹cych
w³asnoci¹ odbiorcy us³ug,
4) wewnêtrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych
iloci i natê¿eñ dop³ywu cieków przemys³owych
oraz ich wskaników zanieczyszczenia, w szczególnoci gdy wprowadzane cieki przemys³owe stanowi¹ wiêcej ni¿ 10% wszystkich cieków komunalnych dop³ywaj¹cych do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ciekach przemys³owych mo¿e
stwarzaæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub
bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub
procesu oczyszczania cieków,
5) udostêpniania wyników wewnêtrznej kontroli w³acicielowi urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz informacji
na temat posiadanych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych

cieki, a tak¿e rodzaju i róde³ substancji niebezpiecznych wprowadzonych do cieków,
6) zainstalowania urz¹dzeñ pomiarowych s³u¿¹cych do
okrelenia iloci i jakoci cieków przemys³owych, na
¿¹danie w³aciciela urz¹dzeñ kanalizacyjnych, je¿eli
takie wymaganie jest uzasadnione mo¿liwoci¹ wyst¹pienia zagro¿enia dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób
obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania cieków.
§ 38
Ka¿de naruszenie zasad zawartych w § 36 i § 37 poci¹ga za sob¹ mo¿liwoæ dochodzenia przez Przedsiêbiorstwo odszkodowania na drodze s¹dowej oraz mo¿liwoæ
wypowiedzenia umowy, co powinno byæ poprzedzone
stosownym upomnieniem.
§ 39
Je¿eli istnieje zagro¿enie prawid³owego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki,
Przedsiêbiorstwo ma prawo nakazaæ zastosowanie niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych.
Rozdzia³ X
Warunki przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej
§ 40
Na pisemny wniosek dostawcy cieków Przedsiêbiorstwo wyda warunki przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej,
uwzglêdniaj¹c obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy prawa.
§ 41
W przypadku wykonania nowego przy³¹cza odbiór cieków uzale¿niony jest od terminu zakoñczenia i odbioru
tych prac oraz podpisania umowy, jednak¿e nie póniej
ni¿ w ci¹gu 15 dni od daty podpisania umowy.
Rozdzia³ XI
Zasady zawierania
i rozwi¹zywania umów z dostawc¹ cieków
§ 42
1. Odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie
umowy o odprowadzanie cieków zawartej miêdzy
Przedsiêbiorstwem a dostawc¹ cieków.
2. Podpisanie umowy nastêpuje po uprzednim z³o¿eniu
przez dostawcê cieków pisemnego wniosku.
§ 43
1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego,
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹ która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym
stanie prawnym.
2. Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
3. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, Przedsiêbiorstwo zawiera umowy bezporednio z osobami korzystaj¹cymi z lokali, po spe³nieniu nastêpuj¹cych wymogów:
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 wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
 mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
 wnioskodawca ustali³ sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami
zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasad ich utrzymania.
W przypadku gdy ró¿nica wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami w lokalach p³aciæ bêd¹
korzystaj¹cy z lokali, wymagana jest pisemna ich zgoda,
§ 44
Miejscem odbioru cieków przez Przedsiêbiorstwo jest
pierwsza studzienka na przykanaliku, licz¹c od strony
budynku, a w przypadku jej braku jest granica nieruchomoci.
§ 45
Umowy zawierane s¹ na czas okrelony lub nie okrelony z mo¿liwoci¹ wypowiedzenia ich przez strony z
zachowaniem 3 miesiêcznego terminu wypowiedzenia.
§ 46
Po up³ywie terminu wypowiedzenia, Przedsiêbiorstwo
zaniecha odbioru cieków i mo¿e zastosowaæ rodki techniczne uniemo¿liwiaj¹ce odbiór cieków.
§ 47
W przypadku zmiany dostawcy cieków wyganiêcie
umowy nast¹pi w terminie 7 dniowym od dnia pisemnego powiadomienia odbiorcy cieków.
§ 48
Tryb ustalania cen i stawek op³at okrelonych w taryfie reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków.
§ 49
Integraln¹ czêci¹ umów z dostawc¹ cieków, wprowadzaj¹cym cieki przemys³owe, s¹ za³¹czniki dotycz¹ce dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.
§ 50
W przypadku uporczywego przekraczania warunków
okrelonych w umowie oraz niepodejmowania przez dostawcê cieków dzia³añ na rzecz poprawy jakoci cieków, Przedsiêbiorstwu przys³uguje prawo rozwi¹zania
umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
Rozdzia³ XII
Zasady rozliczania nale¿noci za odbiór cieków
§ 51.
1. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy, o
której mowa w § 42 jako równ¹ iloæ wody pobranej
lub okrelonej w umowie.
3. W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel
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ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug.
§ 52
Naliczanie nale¿noci za cieki odbywa siê z zastosowaniem obowi¹zuj¹cej taryfy w tym samym czasie co rozliczenia nale¿noci za wodê.
§ 53
Okresy obrachunkowe mog¹ byæ od 1 miesi¹ca do
3 miesiêcy.
§ 54
Fakturê VAT za cieki dostawca zobowi¹zany jest zap³aciæ w terminie okrelonym w fakturze.
§ 55
Zg³oszenie reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noci. Nadp³ata podlega zaliczeniu na poczet przysz³ych nale¿noci, chyba ¿e dostawca z³o¿y pisemny wniosek o zwrot.
§ 56
Zw³oka w uregulowaniu nale¿noci poci¹ga za sob¹
naliczania odsetek ustawowych.
§ 57
1. Przedsiêbiorstwo mo¿e zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
 przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 dostawca cieków nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
 jakoæ wprowadzonych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
 zosta³o stwierdzone nielegalne odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy
celowo uszkodzonych albo pominiêtych urz¹dzeniach pomiarowych.
Rozdzia³ XIII
Przerwy i ograniczenia w ci¹g³oci wiadczonych
us³ug kanalizacyjnych  przypadki szczególne
§ 58
Wyst¹pienia przerwy w odbiorze cieków mo¿e mieæ
miejsce w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) w zwi¹zku z wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
2) w zwi¹zku z koniecznoci¹ usuwania awarii,
3) w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.
Rozdzia³ XIV
Postanowienia koñcowe
§ 59
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy).
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§ 60
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobowi¹zane jest do nieodp³atnego dostarczania niniejszego
regulaminu odbiorcom jego us³ug.

2128
UCHWA£A Nr XI/96/2003
Rady Miejskiej Redy
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej, Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów, Wczasowej i Granicznej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804;
z 2002 r. Nr 25 poz. 253; Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806), na
wniosek Burmistrza Miasta Redy Rada Miejska Redy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej, Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów, Wczasowej i Granicznej, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 38,51 ha.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:2000,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 67 terenów, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji
strefowej.
2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) strefie  rozumie siê przez to teren o jednakowych
zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod
okrelon¹ grupê funkcji oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej,
2) strefie mieszkaniowej ekstensywnej  rozumie siê
przez to teren, na którym ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ do 4 mieszkañ w jednym budynku, w uk³adzie wolno stoj¹cym, bliniaczym lub szeregowym,
zgodnie z ustaleniami w poszczególnych kartach terenu. W strefie dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹
jako zabudowê towarzysz¹c¹,
3) strefie mieszkaniowej intensywnej  rozumie siê
przez to teren, na którym ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ do 9 mieszkañ w jednym budynku wolno
stoj¹cym. W strefie dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹ jako zabudowê towarzysz¹c¹,

4) zabudowie us³ugowej jako zabudowie towarzysz¹cej
 rozumie siê przez to zabudowê us³ugow¹, zajmuj¹c¹
maksymalnie jedn¹ kondygnacjê u¿ytkow¹ budynków
mieszkalnych. Dopuszcza siê wy³¹cznie dzia³alnoæ
us³ugow¹, wyszczególnion¹ w strefie us³ugowej. Warunkiem wprowadzenia zabudowy towarzysz¹cej jest
wczeniejsza lub równoleg³a realizacja zabudowy
mieszkaniowej,
5) strefie mieszkaniowo-us³ugowej  rozumie siê przez to
strefê, zawieraj¹c¹ strefê us³ugow¹ i mieszkaniow¹ intensywn¹, w ustalonych przez plan proporcjach i formach,
6) strefie us³ugowej  rozumie siê przez to teren, na którym prowadzi siê dzia³alnoæ us³ugow¹ typu: handel
detaliczny (poza stacjami paliw), gastronomia, us³ugi
turystyki, us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi
i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fal elektromagnetycznych w celach propagacji), us³ugi kultury, us³ugi kultu
religijnego, biura, banki, administracja, rzemios³o nieuci¹¿liwe, us³ugi zdrowia z wy³¹czeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne
us³ugi o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci. Wymagane jest bezwzglêdne zachowanie uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowych, w granicach wartoci dopuszczalnych jak dla terenów mieszkaniowych,
7) rzemiole nieuci¹¿liwym  rozumie siê przez to dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu szewc, krawiec, fryzjer, tapicer
itp. oraz inne us³ugi rzemios³a o analogicznym stopniu
uci¹¿liwoci,
8) strefie rzemios³a produkcyjnego  rozumie siê przez to
strefê, zawieraj¹c¹ rzemios³o produkcyjne oraz us³ugi,
wyszczególnione w strefie us³ugowej. W strefie tej dopuszcza siê towarzysz¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ do
4 mieszkañ na dzia³ce, tj. mieszkanie w³aciciela lub
dzier¿awcy nieruchomoci prowadz¹cego na niej dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz mieszkania pracownicze.
Lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siê
wy³¹cznie w pasie 25,0 m od ulicy, zgodnie z rysunkiem planu. W pasie tym obowi¹zuje zakaz lokalizacji
rzemios³a produkcyjnego. Dopuszcza zachowanie i modernizacjê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej, znajduj¹cej siê poza powy¿szym pasem, obowi¹zuje zakaz
jej rozbudowy; dopuszcza siê jej adaptacjê na funkcje
zgodne z ustaleniami planu,
9) rzemiole produkcyjnym  rozumie siê przez to wszelk¹ dzia³alnoæ produkcyjn¹, nie bêd¹c¹ ród³em zagro¿eñ dla jakoci rodowiska i zdrowia cz³owieka, a tak¿e nie powoduj¹c¹ nadzwyczajnego zagro¿enia rodowiska w przypadku awarii. Do grupy rzemios³a produkcyjnego nale¿¹ dzia³alnoci typu: hurtownie, warsztaty samochodowe, ma³e zak³ady produkcyjne,
uwzglêdniaj¹ce powy¿sze ograniczenia. Obowi¹zuje
zakaz prowadzenia dzia³alnoci:
a) wymagaj¹cej sk³adowania materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem,
b) o znacznej uci¹¿liwoci wynikaj¹cej z: wielkoci produkcji, iloci przewozów koniecznych do tej produkcji, generowania ruchu ko³owego, emisji zanieczyszczeñ, ha³asu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego oraz wytwarzania znacznej iloci odpadów poprodukcyjnych.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
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1) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najwy¿szym punkcie
obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
2) wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w
najwy¿szym punkcie obrysu budynku do poziomu
parteru,
3) kondygnacja  kondygnacja nadziemna z wy³¹czeniem piwnic i suteren,
4) procent zabudowy  stosunek ca³kowitej powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki, podany w procentach. Na dzia³kach, na których istniej¹ca zabudowa przekracza ustalony dla danego terenu procent zabudowy, dopuszcza siê w szczególnych przypadkach rozbudowê istniej¹cych budynków dodatkowo o 5%,
5) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej brutto, liczonej po obrysie zewnêtrznym ka¿dej kondygnacji wszystkich budynków znajduj¹cych
siê na dzia³ce, do powierzchni tej dzia³ki,
6) budynki gospodarcze  budynki typu: komórka, sk³adzik na opa³, gara¿ itp. W strefie mieszkaniowej ekstensywnej i mieszkaniowo-us³ugowej dopuszcza siê
wy³¹cznie wolno stoj¹ce gara¿e dla samochodów
o ciê¿arze do 2,5t. Dopuszcza siê nowe, wolno stoj¹ce budynki gospodarcze wy³¹cznie na dzia³kach
o wielkoci powy¿ej 600 m2,
7) dachy strome  dachy o nachyleniu po³aci minimalnie 30° i maksymalnie 51°,
8) dachy p³askie  dachy o nachyleniu po³aci poni¿ej
11°.
2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
1) ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci
i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej,
2) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe,
3) dopuszcza siê realizacjê nie wymienionych w ustaleniach planu urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji
inwestycji,
4) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz budowy nowych
sieci napowietrznych i naziemnych,
5) stan prawny dróg wewnêtrznych, wydzielanych na
terenie planu, powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich
przyleg³ych.
3. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) wymagane jest bezwzglêdne zachowanie dopuszczalnych natê¿eñ ha³asu, wibracji oraz stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza w obrêbie granic dzia³ek,
bêd¹cych w u¿ytkowaniu jednostek prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹,
2) obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
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3) na dzia³kach o powierzchni ponad 2000 m2 obowi¹zuje nakaz lokalizacji zieleni w formie zwartej
grupy drzew i krzewów; zieleñ ta winna zajmowaæ
minimum 3% ogólnej powierzchni dzia³ki, nie mniej
jednak ni¿ 60 m2; gatunki powy¿szych nasadzeñ
winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
4) na obszarach parkingów o iloci miejsc postojowych powy¿ej 10 nale¿y wprowadziæ zadrzewienia w stosunku 1 drzewo na 5 miejsc parkingowych,
5) dla obszaru objêtego planem wprowadza siê zakaz lokalizowania nowych oraz rozbudowywania
i przebudowywania istniej¹cych obiektów zwi¹zanych z rolnicz¹ produkcj¹ hodowlan¹. Dopuszcza
siê adaptacjê tych obiektów na inne funkcje, zgodne z wytycznymi obowi¹zuj¹cymi w danej jednostce urbanistycznej,
6) cieki sanitarne nale¿y odprowadzaæ do sieci kanalizacji sanitarnej znajduj¹cej siê w ulicach. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, cieki sanitarne
nale¿y gromadziæ w szczelnych, monolitycznych
zbiornikach bezodp³ywowych, realizowanych zgodnie z przepisami szczególnymi. Szczelnoæ zbiornika winna byæ sprawdzona i protokolarnie potwierdzona przez nadzór architektoniczno  budowlany
przed oddaniem zbiornika do eksploatacji i po roku
od oddania go do u¿ytku. Inwestor winien prowadziæ udokumentowany rejestr zu¿ytej wody i wywo¿onych cieków. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Do
zawiadomienia o rozpoczêciu u¿ytkowania lub
wniosku o wydanie decyzji o u¿ytkowaniu nale¿y
do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków, podpisan¹ ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej,
zbiorniki nale¿y zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ
do kanalizacji,
7) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej zakazuje siê
lokalizacji dzia³alnoci gospodarczych, zu¿ywaj¹cych znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e
iloci cieków,
8) wody opadowe lub roztopowe, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi. Do czasu
realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo. Po
wybudowaniu kanalizacji deszczowej obowi¹zuje
odprowadzenie wód opadowych, zgodne z wytycznymi obowi¹zuj¹cymi w danej jednostce urbanistycznej,
9) na obszarze znajduj¹cym siê w granicach i strefie
ochronnej GZWP Nr 110 obowi¹zuj¹ ograniczenia
i zakazy, zwi¹zane z ochron¹ zasobów wód podziemnych, zgodnie z przepisami szczególnymi,
10) ustala siê strefê ochronn¹ Puszczy Dar¿lubskiej,
w której obowi¹zuje zakaz zabudowy, zgodnie
z przepisami szczególnymi.
4. Ustalenia w zakresie inwestycji realizowanych w s¹siedztwie linii kolejowej:
1) roboty ziemne, nie bêd¹ce inwestycjami kolejowymi, mog¹ byæ wykonywane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 4 metry od granicy obszaru kolejowego;
wykonywanie robót ziemnych w odleg³oci od 4 do
20 metrów od granicy obszaru kolejowego powinno byæ ka¿dorazowo uzgadniane z zarz¹dem kolei,
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2) budynki i budowle, nie bêd¹ce inwestycjami kolejowymi, mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci nie mniejszej
ni¿ 10 metrów od granicy obszaru kolejowego, z tym
¿e odleg³oæ ta od osi skrajnego toru nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 20 metrów,
3) na gruntach po³o¿onych w s¹siedztwie linii kolejowej
drzewa lub krzewy mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 15 metrów od osi skrajnego toru
kolejowego, z wy³¹czeniem gatunków drzew, których
wysokoæ mo¿e przekroczyæ 10 metrów,

4) budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i u¿ytecznoci publicznej powinny byæ usytuowane w odleg³oci zapewniaj¹cej zachowanie, w zale¿noci od
przeznaczenia budynku, dopuszczalnego natê¿enia
ha³asu i wibracji, okrelonego w odrêbnych przepisach.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych wed³ug poni¿szej tabeli:

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Wskaniki miejsc
postojowych

1
1.
2.
3.

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Hotele, pensjonaty
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿y do
2000m2

3
1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek

4
MIN 2
MIN 1,5
MIN 6

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2 pow. sprzeda¿y

MIN 25

4.
5.
6.

Restauracje, kawiarnie, bary

7.

Biura, urzêdy, poczty, banki
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie
Kocio³y, kaplice
Domy parafialne, domy kultury
Szko³y podstawowe i gimnazja
Szko³y rednie
Przedszkola, wietlice
Rzemios³o nieuci¹¿liwe
Rzemios³o produkcyjne

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
3. Miejsca postojowe winny byæ zlokalizowane w obrêbie dzia³ki: w gara¿u lub na parkingu.
ROZDZIA£ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§5
Szczegó³owe ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 1 MN
2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,

100 miejsc
konsumenckich
1000 m2 pow. u¿ytkowej
1000 m2 pow.
u¿ytkowej
1000 m2 pow. u¿ytkowej
1000 m2 pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie do nauczania
1 pomieszczenie do nauczania
1 oddzia³
100 m2 pow. u¿ytkowej
4 zatrudnionych

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 3
MIN 3
MIN 1

2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,0 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
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6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. 1KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. 1KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
1KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. 1KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. 1KD; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. 1KD; cieki
technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej.
Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków
do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do
kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 50% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 2M,U
2. POWIERZCHNIA 2,08 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowo-us³ugowa, bez ustalenia proporcji pomiêdzy funkcjami, z wy³¹czeniem zabudowy
mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym; obowi¹zuje
zabudowa mieszkaniowa do 4 mieszkañ w jednym
budynku
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,7
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: mini-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; minimalna wysokoæ zabudowy 8,0
m; maksymalna wysokoæ zabudowy 14,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. 1KD, 2KD i ul. D³ugiej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. 1KD, 2KD i ul.
D³ugiej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
1KD, 2KD i ul. D³ugiej,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. 1KD, 2KD
i ul. D³ugiej,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. 1KD, 2KD i ul. D³ugiej;
dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego
gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. 1KD, 2KD i ul.
D³ugiej; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom
dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych
cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  zabudowa us³ugowa i mieszkaniowa wielorodzinna  z nawierzchni utwardzonych
(dróg wewnêtrznych, parkingów, placów nawrotowych itp.) za porednictwem separatorów ropopochodnych i piasku do kanalizacji deszczowej; odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia dachów
bezporednio do kanalizacji deszczowej; zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna  powierzchniowo do
gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 20% obszaru dzia³ki jako
powierzchniê czynn¹ biologicznie,
2) w przypadku przeznaczenia obszaru na funkcjê
mieszkaniow¹, nale¿y przeznaczyæ minimum 8 m2
na 1 mieszkañca powierzchni biologicznie czynnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
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10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 3MN2. POWIERZCHNIA 1,39 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 14,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, Granicznej i 6KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, Granicznej i 6KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. D³ugiej, Granicznej i 6KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej, Granicznej i 6KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, Granicznej i 6KD;
dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego
gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,

7.

8.

9.
10.
11.
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7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, Granicznej i 6KD; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) fragment terenu le¿y w strefie ochronnej GZWP
Nr 110,
2) fragment terenu le¿y w granicach GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 4MN
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
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stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z
kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi
lub blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza
siê modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem
gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Gawêdy, Biwakowej lub 1KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Gawêdy, Biwakowej lub 1KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
Gawêdy, Biwakowej lub 1KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Gawêdy,
Biwakowej lub 1KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Gawêdy, Biwakowej lub
1KD; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Gawêdy, Biwakowej lub 1KD; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 5MN
2. POWIERZCHNIA 1,44 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
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1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,0 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Gawêdy i 1KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Gawêdy i 1KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. Gawêdy i 1KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Gawêdy
i 1KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul.; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Gawêdy i 1KD;
cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki
technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki jako
powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej,
2) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 6M,U
2. POWIERZCHNIA 1,4908 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowo-us³ugowa, bez ustalenia proporcji pomiêdzy funkcjami, z wy³¹czeniem zabudowy
mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,7
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 14,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, Biwakowej i Gawêdy,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, Biwakowej i Gawêdy,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. D³ugiej, Biwakowej i Gawêdy,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej, Biwakowej i Gawêdy,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, Biwakowej i Ga-
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wêdy; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, Biwakowej i Gawêdy; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ
dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  zabudowa us³ugowa i mieszkaniowa wielorodzinna  z nawierzchni utwardzonych
(dróg wewnêtrznych, parkingów, placów nawrotowych itp.) za porednictwem separatorów ropopochodnych i piasku do kanalizacji deszczowej; odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia dachów bezporednio do kanalizacji deszczowej; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 20% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie,
2) w przypadku przeznaczenia czêci obszaru na funkcjê mieszkaniow¹, nale¿y przeznaczyæ minimum
8 m2 na 1 mieszkañca powierzchni biologicznie
czynnych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê zachowanie funkcji rolniczej: ogrodniczej i sadowniczej.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 7MN
2. POWIERZCHNIA 1,33 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbu-
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dowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z
kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi
lub blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza
siê modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem
gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, Wczasowej, 6KD i 9KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, Wczasowej, 6KD i 9KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
D³ugiej, Wczasowej, 6KD i 9KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej,
Wczasowej, 6KD i 9KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, Wczasowej, 6KD
i 9KD; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, Wczasowej, 6KD i 9KD; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 30% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) fragment terenu le¿y w strefie ochronnej GZWP
Nr 110,
2) fragment terenu le¿y w granicach GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 8MN
2. POWIERZCHNIA 0,59 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
5) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
6) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
7) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem dachów
p³askich,
8) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
9) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Wczasowej, Granicznej, 6KD i 9KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Wczasowej, Granicznej, 6KD i 9KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
Wczasowej, Granicznej, 6KD i 9KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Wczasowej,
Granicznej, 6KD i 9KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Wczasowej, Granicznej,
6KD i 9KD; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej,
Granicznej, 6KD i 9KD; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
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8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) fragment terenu le¿y w strefie ochronnej GZWP
Nr 110,
2) fragment terenu le¿y w granicach GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

5.
6.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 9UR
2. POWIERZCHNIA 2,88 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa rzemios³a produkcyjnego, z wy³¹czeniem zabudowy mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 1000 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,7
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków rzemios³a produkcyjnego: minimalnie 1 kondygnacja; maksymalnie 3 kondygnacje,
w tym poddasze u¿ytkowe; minimalna wysokoæ
zabudowy 6,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
c) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹ce kszta³ty dachów:
a) stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy,
z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub blach¹,
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b) p³aski, bez ustalania materia³ów pokrycia dachowego,
9) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Granicznej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Granicznej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
Granicznej,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Granicznej,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Granicznej; dopuszcza
siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej;
cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych
cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych
(dróg wewnêtrznych, parkingów, placów nawrotowych itp.) za porednictwem separatorów ropopochodnych i piasku do kanalizacji deszczowej; odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia dachów bezporednio do kanalizacji deszczowej,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 20% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie,
2) w przypadku przeznaczenia czêci obszaru na funkcjê mieszkaniow¹, nale¿y przeznaczyæ minimum
8 m2 na 1 mieszkañca powierzchni biologicznie
czynnych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci linii kolejowej,
2) teren le¿y w granicach GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 10M,U
2. POWIERZCHNIA 2,39 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowo-us³ugowa, bez ustalenia propor-
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cji pomiêdzy funkcjami, z wy³¹czeniem zabudowy
mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,7
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; minimalna wysokoæ zabudowy 8,0
m; maksymalna wysokoæ zabudowy 14,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu: stromy, symetryczny,
dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub blach¹,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, Gawêdy i Zuchów,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, Gawêdy
i Zuchów,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. D³ugiej, Gawêdy i Zuchów,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej, Gawêdy i Zuchów,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, Gawêdy i Zuchów; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, Gawêdy i Zuchów; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  zabudowa us³ugowa i mieszkaniowa wielorodzinna  z nawierzchni utwardzonych
(dróg wewnêtrznych, parkingów, placów nawrotowych itp.) za porednictwem separatorów ropopochodnych i piasku do kanalizacji deszczowej; odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia dachów
bezporednio do kanalizacji deszczowej; zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna  powierzchniowo do
gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO

8.
9.
10.
11.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) nale¿y zachowaæ minimum 20% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie,
2) w przypadku przeznaczenia czêci obszaru na funkcjê mieszkaniow¹, nale¿y przeznaczyæ minimum
8 m2 na 1 mieszkañca powierzchni biologicznie
czynnych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110,
2) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 11M,U
2. POWIERZCHNIA 2,21 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowo-us³ugowa, bez ustalenia proporcji pomiêdzy funkcjami, z wy³¹czeniem zabudowy
mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,7
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; minimalna wysokoæ zabudowy 8,0
m; maksymalna wysokoæ zabudowy 14,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, Granicznej i 9KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, Granicznej i 9KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
D³ugiej, Granicznej i 9KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej,
Granicznej i 9KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, Granicznej i 9KD;
dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego
gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, Granicznej i 9KD; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  zabudowa us³ugowa i mieszkaniowa wielorodzinna  z nawierzchni utwardzonych
(dróg wewnêtrznych, parkingów, placów nawrotowych itp.) za porednictwem separatorów ropopochodnych i piasku do kanalizacji deszczowej; odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia dachów bezporednio do kanalizacji deszczowej; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 20% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie,
2) w przypadku przeznaczenia czêci obszaru na funkcjê mieszkaniow¹, nale¿y przeznaczyæ minimum
8 m2 na 1 mieszkañca powierzchni biologicznie
czynnych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) fragment terenu le¿y w strefie ochronnej GZWP
Nr 110,
2) fragment terenu le¿y w granicach GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej funkcji rolniczej.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 12UR
2. POWIERZCHNIA 4,06 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa rzemios³a produkcyjnego, z wy³¹czeniem zabudowy mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym
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4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 1000 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,7
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych i us³ugowych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; minimalna wysokoæ zabudowy 8,0
m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków rzemios³a produkcyjnego: minimalnie 1 kondygnacja; maksymalnie 3 kondygnacje,
w tym poddasze u¿ytkowe; minimalna wysokoæ
zabudowy 6,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
c) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹ce kszta³ty dachów:
a) stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z
kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. Gawêdy lub
Harcerskiej, pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub blach¹,
b) p³aski, bez ustalania materia³ów pokrycia dachowego,
9) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Gawêdy i Harcerskiej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Gawêdy i Harcerskiej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. Gawêdy i Harcerskiej,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Gawêdy
i Harcerskiej,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Gawêdy i Harcerskiej;
dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego
gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Gawêdy i Harcerskiej; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom
dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych
cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  z nawierzchni utwardzonych (dróg
wewnêtrznych, parkingów, placów nawrotowych
itp.) za porednictwem separatorów ropopochodnych i piasku do kanalizacji deszczowej; odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia dachów bezporednio do kanalizacji deszczowej,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
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1) nale¿y zachowaæ minimum 20% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie,
2) w przypadku przeznaczenia czêci obszaru na funkcjê mieszkaniow¹, nale¿y przeznaczyæ minimum
8 m2 na 1 mieszkañca powierzchni biologicznie
czynnych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci linii kolejowej,
2) teren le¿y w granicach GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 13MN
2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,00 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. Zuchów, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Zuchów,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Zuchów,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. Zuchów,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Zuchów,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Zuchów; dopuszcza siê
wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,

7.

8.
9.
10.
11.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Zuchów; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki
technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej,
2) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 14MN
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹,
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9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Zuchów, 13KD i 14KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Zuchów, 13KD
i 14KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
Zuchów, 13KD i 14KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Zuchów,
13KD i 14KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Zuchów, 13KD i 14KD;
dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego
gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Zuchów, 13KD
i 14KD; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom
dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych
cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 15MN
2. POWIERZCHNIA 0,73 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
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remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z
kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi
lub blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza
siê modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem dachów p³askich,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem
gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, Zuchów, 13KD i 14KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, Zuchów,
13KD i 14KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
D³ugiej, Zuchów, 13KD i 14KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej,
Zuchów, 13KD i 14KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, Zuchów, 13KD
i 14KD; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, Zuchów, 13KD i 14KD; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ
dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
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11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 16MN
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie wolno stoj¹cym i bliniaczym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
70%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 1,0
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 3,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi
lub blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza
siê modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. 14KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. 14KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
14KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. 14KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. 14KD; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. 14KD; cieki
technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej.
Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
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8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 10% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 17MN
2. POWIERZCHNIA 1,08 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2; wielkoæ powy¿sza nie dotyczy dzia³ki nr 606/14, któr¹ zaleca siê dodzieliæ do
s¹siednich dzia³ek, znajduj¹cych siê w strefie,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, Obozowej i Granicznej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, Obozowej i Granicznej,
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3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
D³ugiej, Obozowej i Granicznej,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej,
Obozowej i Granicznej,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, Obozowej i Granicznej; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, Obozowej i Granicznej; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 20% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) fragment terenu le¿y w strefie ochronnej GZWP
Nr 110,
2) fragment terenu le¿y w granicach GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 18MN
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2; wielkoæ powy¿sza nie dotyczy dzia³ki nr 605/1, któr¹ zaleca siê dodzieliæ do
s¹siednich dzia³ek, znajduj¹cych siê w strefie,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
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b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu:
a) stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy,
pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub blach¹;
b) p³aski, bez ustalania materia³ów pokrycia dachowego,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, Obozowej i Granicznej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, Obozowej i Granicznej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
D³ugiej, Obozowej i Granicznej,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej,
Obozowej i Granicznej,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, Obozowej i Granicznej; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, Obozowej i Granicznej; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 20% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) fragment terenu le¿y w strefie ochronnej GZWP
Nr 110,
2) fragment terenu le¿y w granicach GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 19MN

2. POWIERZCHNIA 0,49 ha
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu:
a) stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy,
pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub blach¹;
b) p³aski, bez ustalania materia³ów pokrycia dachowego,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej i Dru¿ynowej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej i Dru¿ynowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. D³ugiej i Dru¿ynowej,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej i Dru¿ynowej,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej i Dru¿ynowej; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu
p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej i Dru¿ynowej; cieki technologiczne odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych
cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
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7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) fragment terenu le¿y w strefie ochronnej GZWP
Nr 110,
2) fragment terenu le¿y w granicach GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 20MN
2. POWIERZCHNIA 0,83 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,00 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Zuchów,
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2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Zuchów,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
Zuchów,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Zuchów,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Zuchów; dopuszcza siê
wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Zuchów; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki
technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej,
2) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 21MN
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie wolno stoj¹cym i bliniaczym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
70%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 1,0
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku
planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 3,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
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8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy,
pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub blach¹,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Zuchów i Wodniaków,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Zuchów i Wodniaków,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
Zuchów i Wodniaków,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Zuchów
i Wodniaków,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Zuchów i Wodniaków;
dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego
gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Zuchów
i Wodniaków; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 10% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 22MN
2. POWIERZCHNIA 0,46 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie wolno stoj¹cym i bliniaczym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
70%,
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3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 1,0
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku
planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 3,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy,
pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub blach¹,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Zuchów, Letniej i Wodniaków,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Zuchów, Letniej i Wodniaków,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
Zuchów, Letniej i Wodniaków,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Zuchów,
Letniej i Wodniaków,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Zuchów, Letniej i Wodniaków; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Zuchów, Letniej i Wodniaków; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 10% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 23MN
2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie wolno stoj¹cym i bliniaczym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
70%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 1,0
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 3,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. D³ugiej,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej; dopuszcza siê
wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej; cieki
technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej.
Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 10% obszaru dzia³ki jako
powierzchniê czynn¹ biologicznie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 24EE
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Trafostacja
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Nie ustala siê.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 25MN
2. POWIERZCHNIA 0,21 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie wolno stoj¹cym i bliniaczym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
70%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 1,0
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
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b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 3,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy,
pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Zuchów i Letniej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Zuchów i Letniej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
Zuchów i Letniej,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Zuchów
i Letniej,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Zuchów i Letniej; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu
p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Zuchów i Letniej; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom
dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych
cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 10% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 26MN
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
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Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,6
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 3,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi
lub blach¹,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Zuchów i 17KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Zuchów i 17KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. Zuchów i 17KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Zuchów
i 17KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Zuchów i 17KD; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Zuchów i 17KD;
cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki
technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki jako
powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 27MN
2. POWIERZCHNIA 0,31 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,6
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 3,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹,
9) obowi¹zuje zakaz budowy wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej i 17KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej i 17KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. D³ugiej i 17KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej
i 17KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej i 17KD; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej i 17KD;
cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki
technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji miejskiej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 28MN
2. POWIERZCHNIA 1,02 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, Dru¿ynowej, Skautów
i Rajdowej,
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2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, Dru¿ynowej, Skautów i Rajdowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
D³ugiej, Dru¿ynowej, Skautów i Rajdowej,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej,
Dru¿ynowej, Skautów i Rajdowej,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, Dru¿ynowej,
Skautów i Rajdowej; dopuszcza siê wykorzystanie
bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, Dru¿ynowej, Skautów i Rajdowej; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹
odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie
posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne
nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) fragment terenu le¿y w strefie ochronnej GZWP
Nr 110,
2) fragment terenu le¿y w granicach GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 29MN
2. POWIERZCHNIA 1,16 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
70%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,5
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
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a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹ce kszta³ty dachów:
a) stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy,
z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. Harcerskiej,
pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub blach¹,
b) p³aski, bez ustalania materia³ów pokrycia dachowego,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem
gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Harcerskiej, Dru¿ynowej, Skautów i Rajdowej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Harcerskiej, Dru¿ynowej, Skautów i Rajdowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
Harcerskiej, Dru¿ynowej, Skautów i Rajdowej,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Harcerskiej,
Dru¿ynowej, Skautów i Rajdowej,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Harcerskiej, Dru¿ynowej, Skautów i Rajdowej; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej,
Dru¿ynowej, Skautów i Rajdowej; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 20% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) fragment terenu le¿y w strefie ochronnej GZWP
Nr 110,
2) fragment terenu le¿y w granicach GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 30MN
2. POWIERZCHNIA 0,47 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Zuchów,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Zuchów,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. Zuchów,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Zuchów,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Zuchów; dopuszcza siê
wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Zuchów; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej.
Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do
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badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej,
2) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
20%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 31MN
2. POWIERZCHNIA 0,53 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,5
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
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6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Zuchów, 17KD i 18KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Zuchów, 17KD
i 18KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
Zuchów, 17KD i 18KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Zuchów,
17KD i 18KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Zuchów, 17KD i 18KD;
dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego
gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Zuchów, 17KD
i 18KD; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom
dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych
cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 32MN
2. POWIERZCHNIA 0,54 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,5
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kon-
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dygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z
kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi
lub blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza
siê modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem
gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, 17KD i 18KD,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, 17KD
i 18KD,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
D³ugiej, 17KD i 18KD,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej,
17KD i 18KD,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, 17KD i 18KD;
dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego
gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, 17KD
i 18KD; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom
dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych
cieki technologiczne nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki
jako powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

Dziennik Urzêdowy
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 33EE
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Trafostacja
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Nie ustala siê.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 34MN
2. POWIERZCHNIA 0,47 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,5
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
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stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z
kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi
lub blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza
siê modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem istniej¹cych nachyleñ po³aci dachowych,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem
gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. D³ugiej, Rajdowej i Skautów,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. D³ugiej, Rajdowej i Skautów,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul.
D³ugiej, Rajdowej i Skautów,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. D³ugiej,
Rajdowej i Skautów,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. D³ugiej, Rajdowej i Skautów; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. D³ugiej, Rajdowej i Skautów; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ
wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum obszaru dzia³ki jako
powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110,
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
1. TEREN 35MN
2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Strefa mieszkaniowa ekstensywna, z wy³¹czeniem zabudowy w uk³adzie szeregowym
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4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) zasady podzia³u dzia³ek: minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale 600 m2,
2) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
3) maksymalna intensywnoæ zabudowy: 0,4
4) linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. Dopuszcza siê zachowanie budynków znajduj¹cych siê przed lini¹ zabudowy; dopuszcza siê ich
remonty i modernizacjê; dopuszcza siê ich rozbudowê zgodnie z liniami zabudowy obowi¹zuj¹cymi
w jednostce,
5) wysokoæ zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
minimalna wysokoæ zabudowy 8,0 m; maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
b) dla budynków gospodarczych: 1 kondygnacja;
maksymalna wysokoæ zabudowy 5,0 m;
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu parteru od poziomu terenu: 1,20 m;
8) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
stromy, symetryczny, dwu-, lub czterospadowy, z kalenic¹ g³ówn¹ równoleg³¹ do ul. D³ugiej, pokryty
dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub
blach¹; dla istniej¹cych budynków dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê z zachowaniem dachów
p³askich,
9) obowi¹zuje zakaz budowy nowych, wolno stoj¹cych
budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y,
10) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
5. PARKINGI
Jak w § 4 uchwa³y.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) ulice  dojazd z ul. Harcerskiej, Rajdowej i Skautów,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej w ul. Harcerskiej, Rajdowej i Skautów,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej w ul. Harcerskiej, Rajdowej i Skautów,
4) telekomunikacja  z sieci kablowej w ul. Harcerskiej,
Rajdowej i Skautów,
5) gaz  z sieci gazowej w ul. Harcerskiej, Rajdowej
i Skautów; dopuszcza siê wykorzystanie bezprzewodowego gazu p³ynnego,
6) ogrzewanie z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
7) cieki  do kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej,
Rajdowej i Skautów; cieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji odprowadzaj¹cych cieki technologiczne nale¿y wykonaæ
punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
8) wody opadowe  powierzchniowo do gruntu,
9) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji na obszarze nieruchomoci odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
7. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ minimum 40% obszaru dzia³ki jako
powierzchniê czynn¹ biologicznie.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w granicach GZWP Nr 110.
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
20%
11. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

1. TEREN 1KD
2. POWIERZCHNIA 0,47 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110,
2) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

1. TEREN KK
2. POWIERZCHNIA 1,06 ha
3. FUNKCJA
Tereny kolejowe
4. USTALENIA URBANISTYCZNE
1) nale¿y zachowaæ szerokoæ terenu zgodnie z rysunkiem planu.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w granicach GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN KL
2. POWIERZCHNIA 1,56 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA LOKALNA L 1/2 (ul. D³uga)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 3,0 m;
zaleca siê realizacjê cie¿ki rowerowej jednostronnej
dwukierunkowej.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 12,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) obowi¹zuje ochrona i pielêgnacja istniej¹cego drzewostanu szlachetnego; zaleca siê wprowadzenie
nowych zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 2KD
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM
KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
PUBLICZNY CI¥G PIESZO  JEZDNY o szerokoci jezdni min. 5,0 m; z wlotem od ulicy 1KD.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 3KD

2. POWIERZCHNIA 0,08 ha
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3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
PUBLICZNY CI¥G PIESZO  JEZDNY (ul. Biwakowa) o
szerokoci jezdni min. 5,0 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 6,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci linii kolejowej
2) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110
3) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 4KD
2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Gawêdy)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m; z wlotem od ulic 1KD i KL; zakoñczona placem nawrotowym o wymiarach min. 12,5
x 12,5 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 5KD
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Graniczna)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m; dopuszcza siê miejscowe przewê¿enia z mijankami.
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4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci linii kolejowej,
2) teren le¿y w granicach GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 6KD
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 7KD
2. POWIERZCHNIA 0,62 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Graniczna)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m. Dopuszcza siê miejscowe przewê¿enia do 8,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
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7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 8KD
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Wczasowa)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 9KD
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
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9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 10KD
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 8,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w zasiêgu uci¹¿liwoci linii kolejowej,
2) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 11KD
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 12KD
2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Zuchów)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 13KD
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 8,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 14KD

2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
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3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m; z wlotem od ulicy 12KD; zakoñczona placem nawrotowym o wymiarach min. 12,5
x 12,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 14KD
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Wodniaków)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m; z wlotem od ulicy 12KD; zakoñczona placem nawrotowym o wymiarach min. 12,5
x 12,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 16KD
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Letnia)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
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pasa ruchu min. 2,5 m; z wlotem od ulicy 12KD; zakoñczona placem nawrotowym o wymiarach min. 12,5
x 12,5 m
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 17KD
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 12,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 18KD
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
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6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 19KD
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Dru¿ynowa)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 8,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 20KD
2. POWIERZCHNIA 0,31 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Skautów)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
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9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 21KD
2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Harcerska)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 8,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 22KD
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Rajdowa)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

Poz. 2128

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 23KD
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
ULICA DOJAZDOWA D 1/2 (ul. Rajdowa)
Jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokoæ ka¿dego
pasa ruchu min. 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 1KX
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
PUBLICZNY CI¥G PIESZY. Dopuszcza siê przejazd do
lasu dla s³u¿b lenych.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 6,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 2KX

2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
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3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM
KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
PUBLICZNY CI¥G PIESZY.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 4,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 3KX
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
PUBLICZNY CI¥G PIESZY.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 3,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 4KX
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
PUBLICZNY CI¥G PIESZY.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 3,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 5KX
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
PUBLICZNY CI¥G PIESZY.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 3,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 6KX
2. POWIERZCHNIA 0,08 ha
3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
PUBLICZNY CI¥G PIESZY.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 3,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej GZWP Nr 110.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
fragmentu miasta Redy w rejonie ulic D³ugiej,
Zuchów, Gawêdy, Biwakowej, Harcerskiej, Skautów,
Wczasowej i Granicznej
DLA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
1. TEREN 7KX

2. POWIERZCHNIA 0,02 ha

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. ULICA LUB CI¥G PIESZY WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKACJI FUNKCJONALNO  TECHNICZNEJ
PUBLICZNY CI¥G PIESZY.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 3,0 m.
5. USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nie ustala siê.
6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren le¿y w strefie ochronnej Puszczy Dar¿lubskiej
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
8. STAWKA PROCENTOWA
0%
9. INNE USTALENIA
Jak w ROZDZIALE I  USTALENIA OGÓLNE.

ROZDZIA£ III
USTALENIA KOÑCOWE
§6
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta Redy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu zbadania zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Redzie.
§7
1)

2)

3)

4)

Poz. 2128, 2129
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Trac¹ moc:
miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Reda zatwierdzony uchwa³¹ MRN w Redzie Nr XXV/117/88 z dnia 31 maja 1988 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 15 poz. 105),
miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Reda w rejonie ulicy D³ugiej zatwierdzony uchwa³¹ MRN w Redzie Nr XXV/116/
88 z dnia 31 maja 1988 r. (DZ. Urz. Woj. Gd. Nr 15
poz. 106),
zmiany do miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy
rejon ulicy D³ugiej oraz do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Redy
zatwierdzone uchwa³¹ Rady Miejskiej w Redzie Nr XIX/
150/96 z dnia 6 lutego 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 25
poz. 68),
zmiany do miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy
rejon ulicy D³ugiej oraz do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Redy
zatwierdzone uchwa³¹ Rady Miejskiej w Redzie Nr XI/
123/99 z dnia 23 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2000 r. Nr 67 poz. 405),
w zakresie objêtym niniejszym planem.
§8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-

skiego z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

2129
UCHWA£A Nr XII/315/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie rejon targowiska
przy ul. Elbl¹skiej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ródmiecie rejon targowiska przy ul. Elbl¹skiej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar 8,3 ha.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
004) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
01  wody otwarte: rzeki, kana³y, jeziora z dopuszczeniem budowli zwi¹zanych z turystyk¹ i rekreacj¹ oraz
obiektów infrastruktury technicznej.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
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Poz. 2129

2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
4) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych) oraz wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,
a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci biologicznej.
2. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami
szczególnymi.
§4

5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
6) zieleñ z zakresu strefy 64.
62  zieleñ urz¹dzona  tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej
80% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) budynki obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego,
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegó³owej
lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,

Lp.
1

Rodzaj funkcji

6.

2
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Obiekty handlowe o pow.
sprzeda¿owej do 2000 m2
Targowiska, hale targowe

7.

Restauracje, kawiarnie, bary

8.

14.

Biura, urzêdy, poczty, banki
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie
Kocio³y, kaplice
Domy parafialne, domy kultury
Kina, teatry
Hale widowiskowe
i widowiskowo-sportowe,
stadiony
Obiekty muzealne i wystawowe

15.

Szko³y podstawowe i gimnazja

16.

Szko³y rednie

17.

Szko³y wy¿sze, obiekty
dydaktyczne

2.
3.
4.
5.

9.
10.
11.
12.
13.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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

3

Strefa B
Obszar intensywnej zabudowy
ródmiejskiej
Strefa ograniczonego parkowania
4

10 ³ó¿ek

1,2 ± 10%

10 ³ó¿ek
1 pokój

MAX 6
1,2

1000 m2 pow. sprzeda¿owej

MAX 25

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

MAX 25

Podstawa odniesienia

2

1000 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 24
MAX 30

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

MAX 30
MAX 6
MAX 8
MAX 22

100 miejsc siedz¹cych

MAX 16

1000 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 20

1pomieszczenie do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania

MAX 1,5

10 studentów

MAX 1,5
MAX 1,5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

18.
19.
20.
21.

Przedszkola, wietlice
Zak³ady przemys³owe, rzemios³o
Rzemios³o us³ugowe
Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu
i rekreacji

22.

K¹pieliska

23.

Korty tenisowe
(bez miejsc dla widzów)

Poz. 2129
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1 oddzia³
100 zatrudnionych
100 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 3
MAX 20
MAX 2

100 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 10

100 m2 terenu
zagospodarowanego

MAX 2

1 kort

MAX 2

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON TARGOWISKA
PRZY UL. ELBL¥SKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1131
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 5,07 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Szpitale i domy opieki spo³ecznej, obiekty handlowe o
powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Obiekty Stra¿y Miejskiej, obiekty zwi¹zane z produkcj¹
kabli.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 3,0,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
70%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 15 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Zawodników (czêciowo poza granic¹ opracowania planu), oraz ulicy
serwisowej wzd³u¿ ul. Elbl¹skiej,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  teren objêty stref¹
ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne
wymagaj¹ nadzoru archeologicznego,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej  ustala siê wymóg zró¿nicowania wysokociowego budynków oraz rozbicia bry³ i elewacji; nie dopuszcza siê zwartej bry³owo, wielkokubaturowej zabudowy.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cej zieleni wysokiej (z wy³¹czeniem drzew owocowych)  wycinka ograniczona
do ciêæ sanitarnych,
2) w pasie terenu 140 m od krawêdzi jezdni ul. Elbl¹skiej obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i m³odzie¿y, na pozosta³ym terenie przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku odpowiedni dla
lokalizacji takich obiektów,
3) w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci ulicy
Elbl¹skiej nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) teren o wysokim poziomie wód gruntowych i trudnych warunkach geologiczno  in¿ynierskich,
2) fragment terenu po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ulicy Elbl¹skiej.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami Prawa wodnego.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE

Poz. 2129
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1) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie targowiska wymagany jest wspólny projekt budowlany,
2) w pasie o szerokoci 50 m od linii brzegowej ustala siê zakaz zabudowy a dla obiektów istniej¹cych
dopuszcza siê nadbudowê zgodnie z warunkami
okrelonymi dla strefy,
3) w strefie przewidywana komunikacja wewnêtrzna
dla potrzeb u¿ytkowników.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) dla projektowanych obiektów na fundamentach a
w szczególnoci budowli podziemnych zaleca siê
wykonaæ ekspertyzê geologiczno  in¿yniersk¹ i hydrogeologiczn¹ z wp³ywem na stabilnoæ istniej¹cych obiektów w s¹siedztwie,
3) minimum 20% powierzchni dzia³ek zaleca siê przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
4) zaleca siê u¿ytkowanie terenu na cele targowiska
do dnia 31.07.2007 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON TARGOWISKA
PRZY UL. ELBL¥SKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1131
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 1,07 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
Zieleñ urz¹dzona z lewym wa³em przeciwpowodziowym Op³ywu Mot³awy.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Obiekt strzelnicy sportowej.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê,
5) inne  ci¹g pieszy wzd³u¿ Op³ywu Mot³awy, ³¹cz¹cy
ul. Zawodników z ul. Elbl¹sk¹ (poza granic¹ opracowania).
8. PARKINGI
Nie ustala siê.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  nie ustala siê,
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
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4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Strefy ochrony dóbr kultury  teren objêty stref¹
ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie,
2) nawierzchnia ci¹gu pieszego z wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami Prawa wodnego.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych,
2) adaptowane i projektowane wloty kanalizacji deszczowej do Op³ywu Mot³awy nale¿y wyposa¿yæ
w urz¹dzenia redukuj¹ce zanieczyszczenia i zabezpieczaj¹ce przed fal¹ zwrotn¹.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON TARGOWISKA
PRZY UL. ELBL¥SKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1131

1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 2,03 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 01
Wody otwarte  Op³yw Mot³awy.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
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3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
PARKINGI
Nie ustala siê.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  nie ustala siê,
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  nie ustala siê,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Strefy ochrony dóbr kultury  teren objêty stref¹
ochrony archeologicznej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Teren po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON TARGOWISKA
PRZY UL. ELBL¥SKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 1131

1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L  Zawodników.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 12 m.

5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodnik.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Wysoki poziom wód gruntowych.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami Prawa wodnego.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Przebudowa mostu nad Op³ywem Mot³awy do przekroju ulicy.
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie rejon targowiska przy ul. Elbl¹skiej w miecie Gdañsku
w skali 1: 2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
4) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie,
5) wa³y przeciwpowodziowe i urz¹dzenia pe³ni¹ce rolê
wa³ów przeciwpowodziowych,
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-
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szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2130
UCHWA£A Nr VII/260/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 5 padziernika 2002 r.
w sprawie w sprawie okrelenia zasad przyznawania
Stypendium Edukacyjnego Gminy Kocierzyna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón.zm., ost.zm. z 2002 r. Nr 62,
poz. 558) Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustanawia siê Stypendium Edukacyjne Gminy Kocierzyna dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkó³
rednich i studentów.
2. Stypendium Edukacyjne Gminy Kocierzyna jest wyró¿nieniem przyznawanym uczniom szkó³ rednich
i studentom maj¹cych sta³e miejsce zamieszkania na
terenie Gminy Kocierzyna.
§2
Zasady i tryb przyznawania stypendium okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
bêd¹cy zarazem jej integraln¹ czêci¹.
§3
1. Rada Gminy Kocierzyna ustala w bud¿ecie kwotê przeznaczon¹ ³¹cznie na 10 stypendiów w danym roku.
2. Liczba stypendiów mo¿e byæ zwiêkszona w przypadku
przekazania funduszy na ten cel przez osoby prawne
i fizyczne.
§4
Stypendia wrêczane s¹ na specjalnym uroczystym spotkaniu.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VII/260/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 5 padziernika 2002 r.

REGULAMIN
ZASAD PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
EDUKACYJNEGO GMINY KOCIERZYNA
DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW
I. Zasady Ogólne
1. Stypendia przyznawane s¹ zgodnie z Uchwa³¹ Nr VII/
260/02 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 5 padziernika
2002 r. Stypendia przyznaje siê na rok.
2. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej w postaci jednorazowego dofinansowania
w wysokoci 50% redniego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce uspo³ecznionej.
3. £¹czna liczba stypendiów przyznawana na dany rok nie
mo¿e przekraczaæ 10-krotnoci kwoty o której mowa
w pkt I.2.
II. Kryteria przyznawania
1. Kryteria, których spe³nienia oczekuje siê od kandydata:
a) osi¹gniêcia ucznia lub studenta w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasiêgu wojewódzkim
i ogólnopolskim do 5 miejsca w³¹cznie,
b) jest laureatem konkursu za pracê naukow¹, organizowanego przez instytucje lub stowarzyszenia naukowe,
c) uzyskiwania redniej ocen ze wszystkich przedmiotów w przypadku ucznia szko³y redniej 5,0, za w
przypadku studenta 4,0,
d) wywi¹zywania siê z podstawowych obowi¹zków
ucznia i studenta oraz przestrzegania powszechnie
obowi¹zuj¹cych norm spo³ecznych,
e) trudna sytuacja materialna tj. dochód na 1 cz³onka
rodziny nie przekraczaj¹cy 75% najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników zatrudnionych w
pe³nym wymiarze czasu pracy, og³aszane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
2. Stypendium przyznaje siê kandydatowi, który spe³nia
jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt a-c
i dodatkowo spe³nia ³¹cznie kryteria, o których mowa
w ust. 1 pkt d-e.
3. Podstawowym warunkiem przyznania stypendium jest
sta³e zameldowanie kandydata na terenie Gminy Kocierzyna.
4. Stypendium nie przyznaje siê za pierwszy rok nauki.
5. Stypendium przyznaje siê wy³¹cznie uczniom i studentom szkó³ publicznych, z wyj¹tkiem szkó³ artystycznych.
6. W przypadku iloci wniosków przekraczaj¹cych liczbê
10, a spe³niaj¹cych wymagania w pkt II.2 kwota przeznaczona na stypendia jest dzielona równo na iloæ
zg³oszonych wniosków. W omawianym przypadku nie
ma zastosowania pkt I.2 dotycz¹cy wysokoci stypendiów.
7. W przypadku zbiegu dwóch tytu³ów do przyznania stypendium, przyznaje siê tylko jedno stypendium.
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III. Tryb zg³aszania kandydatów

V. Postanowienia koñcowe

1. Prawo zg³aszania kandydatów przys³uguje dyrektorom
szkó³, rektorom oraz dziekanom uczelni, studentom
oraz rodzicom lub opiekunom.
2. Wniosek powinien byæ szczegó³owo umotywowany
i udokumentowany w odniesieniu do osi¹gniêæ ucznia
i sytuacji materialnej jego rodziny.
3. Wniosek powinien zawieraæ:
a) potwierdzenie sta³ego zameldowania na terenie Gminy Kocierzyna,
b) wiarygodny wykaz ocen i stopni za okres jednego
roku szkolnego/akademickiego, którego ma dotyczyæ stypendium, b¹d potwierdzenie przez dyrekcje szko³y lub dziekanat redniej ocen za 2 semestry
lub inny dokument potwierdzaj¹cy osi¹gniêcia, o
których mowa w pkt Kryteria ust. 1 pkt a-b,
c) opiniê dyrektora szko³y, rektora lub dziekana w przypadku studentów, z placówki do której kandydat
uczêszcza,
d) zawiadczenie z zak³adu pracy lub Urzêdu Skarbowego (KRUS-u) o dochodach cz³onków rodziny,
e) iloæ cz³onków rodziny (potwierdzona przez wydzia³
Ewidencji Ludnoci Urzêdu Gminy).
4. Kompletne wnioski nale¿y zg³aszaæ do dnia 30 wrzenia w danym roku szkolnym/akademickim.

Stypendium przyznaje siê w ramach rodków finansowych przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie Gminy Kocierzyna.

IV. Tryb przyznawania stypendiów
Wnioski dotycz¹ce przyznania stypendium rozpatruje
i przyznaje Wójt Gminy Kocierzyna w terminie 30 dni,
licz¹c od dnia up³ywu terminu okrelonego w pkt III
p.pkt 4.

2131
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 9 padziernika 2003 r.
w sprawie sprostowania b³êdów.
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,
z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w uchwale Nr XI/86/2003 Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
op³at za przewozy osób rodkami miejskiej komunikacji
w Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 106,
poz. 1913) prostuje siê b³êdy w ten sposób, ¿e w za³¹czniku do uchwa³y:
1) w poz. 1a dotycz¹cej jednorazowych op³at dziennych
za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z
biletów ulgowych, jest 0,80, a powinno byæ 0,90,
2) w poz. 4a dotycz¹cej op³at za normalne bilety miesiêczne za przewozy we wszystkie dni miesi¹ca na
wszystkich liniach normalnych jest 66,50, a powinno byæ 66,00.
Niniejsze obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Gozdawa-Nocoñ
Wicewojewoda Pomorski
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